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1. NÁLEZ 

1.1 Identifikace předmětu ocenění 

Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu (tržní hodnotu) nemovitostí a jejich 
příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 159 EX 
01733/14-032 ze dne 09.07.2014, a to na nemovitostech povinného: 

v k.ú. Polešovice, zapsaných na LV 1716 

 Parc. č. 1126/55, orná půda, o výměře 77 m2 

 Parc. č. 1964/1, orná půda, o výměře 3531 m2 

 Parc. č. 1965/1, orná půda, o výměře 345 m2 

 Parc. č. 2066/30, vodní plocha, o výměře 135 m2  

 Parc. č. 2131/73, orná půda, o výměře 1187 m2 

 Parc. č. 2133/15, lesní pozemek, o výměře 84 m2 

 Parc. č. 2418/1, orná půda, o výměře 2089 m2 

 Parc. č. 5452/7, ostatní plocha, o výměře 36 m2 

 Parc. č. 5966/2, vodní plocha, o výměře 379 m2 

1.2 Poloha a popis nemovitosti 

Polešovice je městys nacházející se v okrese Uherské Hradiště, Zlínský kraj, 
přibližně 13 km jihozápadně od centra města Uherské Hradiště. V současné době 
má katastrální výměru 13,07 km2 a 2 015 obyvatel. V městysu se nachází dobrá 
občanská vybavenost – úřad městyse, pošta, obchod, mateřská a základní škola, 
restaurace, kino. Dostupnost obce je zajištěna autobusovou dopravou.  

Pozemek parc.č. 2418/1 se nachází severovýchodně přibližně 1,9 km od centra 
městyse Polešovice a je dostupný přes pozemky (pole) cizích vlastníků. Pozemek je 
využívány jako orná půda a takto je veden i v územním plánu. Má nepravidelný 
obdélníkový půdorysný tvar a je rovinatý.  

Pozemky parc.č. 2066/30, parc.č. 2131/73 a parc.č. 2133/15 se nachází 
jihovýchodně přibližně 3,1 km od centra městyse Polešovice a je dostupný přes 
pozemky cizích vlastníků. Pozemek parc.č. 2066/30 a parc.č. 2133/15 jsou 
využívány jako les. V územním plánu jsou vedeny jako plochy těžby nerostných 
surovin - NÁVRH. Pozemek parc.č. 2131/73 je využíván jako orná půda. V územním 
plánu je veden jako plochy těžby nerostných surovin – NÁVRH. Vzhledem k tomu, že 
se pozemky nacházejí v návrhu územního plánu, jsou oceněny dle skutečnosti 
zjištěné na místě samém. Pozemky mají přibližně obdélníkový půdorysný tvar a jsou 
rovinatý.  

Pozemky parc.č. 1964/1 a parc.č. 1965/1 se nachází jižně přibližně 2,6 km od centra 
městyse Polešovice a je dostupný přes pozemky (pole) cizích vlastníků. Pozemky 
jsou využívány jako orná půda a takto jsou vedeny i v územním plánu. Společně mají 
přibližný trojúhelníkový půdorysný tvar a jsou rovinaté.  

Pozemky parc.č. 1126/55, parc.č. 5452/7 a parc.č. 5966/2 se nachází jižně přibližně 
900 m od centra městyse Polešovice a je dostupný přes pozemky městyse 
Polešovice. Pozemky jsou využívány jako vodní plochy (rybník) a takto jsou vedeny i 
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v územním plánu. Pozemky mají obdélníkový půdorysný tvar a jsou rovinaté až 
mírně sklonité.  

1.3 Věcná břemena, výměnky, nájemní a pachtovní práva 

 Věcná břemena 

Dle výpisu z katastru nemovitostí vázne na oceňovaných nemovitostech níže 
uvedené věcné břemeno. Na LV 1716 jsou zapsány dále zatížení plynoucí 
z exekučních řízení. Znalec při šetření nezjistil existenci žádných nájemních smluv, 
které by vázly na oceňovaných nemovitostech. 

Oddíl C 

1) Věcné břemeno služebnost, oprávnění pro Západomoravské elektrárny, Brno, 

povinnost k pozemku parc.č. 2418/1 (Z-5400520/1988-711). 

 Pachtovní smlouvy 

Dle Veřejného registru půdy LPIS na pozemcích parc. č. 1964/1, 1965/1, 2131/73 a 
2418/1 v k.ú. Polešovice hospodaří ZEAS Polešovice, a.s. č. p. 308, Polešovice, 
687 37 Polešovice. Znalec neměl k dispozici žádné dokumenty k tomuto stavu věci. 

Znalec měl k dispozici pachtovní smlouvu z 15. 1. 2015, která je přílohou tohoto 
znaleckého posudku. 

Propachtovatel: Šuráň Josef (RČ: 570403/0332), Jindřicha Pruchy č.p. 1194, 
686 01 Uherské Hradiště 

Pachtýř: ZEAS Polešovice, a.s. (IČ 25505769), Polešovice 308, 
687 37 Polešovice 

Předmět pachtu: podíl 1/14 na parc. č. PK 1964/1, PK 1965/1, PK 2143/1 a 
PK 2418/1 v k.ú. Polešovice o celkové výměře podílu 0,0527 ha 

Pachtovné: 105 Kč/rok včetně daně 

Doba pachtu: doba neurčitá 

Výpovědní lhůta: 5 let 

Pachtovní smlouva je sjednaná za obvyklých podmínek. 

 

Poznámka k pachtovní smlouvě: 

Parc. č. PK 2143/1 k.ú. Polešovice, která je uvedená v pachtovní smlouvě, již k datu 
ocenění neexistuj. Dle výpisu z katastru nemovitostí obnovou operátu z parc. č. 
PK 2143/1 vznikly nově parc. č. 2066/30, 2131/73 a 2133/15. 

 Výměnky a nájemní práva 

Znalec při šetření nezjistil existenci žádných nájemních smluv ani výměnků, které by 
vázly na oceňované nemovitosti. 
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1.4 Vlastnické a evidenční údaje 

Dle výpisu z katastru nemovitostí z 04. 10. 2019 jsou jako vlastníci oceňovaných 
nemovitostí na LV 1716, k.ú. Polešovice zapsáni: 

Bartošík Zdeněk, č.p. 613, 68737 Polešovice, spoluvlastnický podíl 1/14  

Matuchová Anna, č.p. 477, 68737 Polešovice, spoluvlastnický podíl 1/14   

Michajlovová Zdenka, č.p. 127, 68737 Polešovice, spoluvlastnický podíl 1/14   

Šoustek Karel Bc., č.p. 615, 68737 Polešovice, spoluvlastnický podíl 1/14   

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské Hradiště, spoluvlastnický 
podíl 1/14   

ZEAS Polešovice, a.s., č.p. 308, 68737 Polešovice, spoluvlastnický podíl 9/14 

1.5 Prohlídka a zaměření nemovitosti 

Místní šetření bylo provedeno dne 05. 11. 2019. Povinný se k místnímu šetření 
nedostavil. Místní šetření bylo provedeno za přítomnosti zástupce znaleckého ústavu 
STATIKUM s.r.o. 

1.6 Movité a nemovité příslušenství 

Předmětem ocenění byl spoluvlastnický podíl na pozemcích. Movité a nemovité 
příslušenství se na pozemcích nenacházelo. 

1.7 Podklady pro vypracování znaleckého posudku 

 Výpisy z katastru nemovitostí pro oceňované nemovitosti; 

 Kopie katastrální mapy k oceňovaným nemovitostem; 

 Informace zjištěné při prohlídce nemovitosti; 

 Informace z realitního serveru; 

 Sdělení stavebního úřadu Městyse Polešovice; 

 Vlastní databáze znalce; 

 Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a 
fotodokumentace z místního šetření; 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění k datu ocenění; 

 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění k datu 
ocenění; 

 Vyhláška č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, v platném znění k datu ocenění; 

 BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné 
vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009; 

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství 
Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007; 

 DUŠEK DAVID – Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká 
škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku,  2006; 

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Porovnávací hodnota nemovitostí, I. vydání, 
nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., 2006; 

 BRADÁČ a kol. – Soudní znalectví, I. vydání, Akademické nakladatelství CERM, 
2010; 
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 HÁLEK VÍTĚZSLAV – Oceňování majetku v praxi, I. vydání, DonauMedia s.r.o., 
2009; 

 ZAZVONIL ZBYNĚK – Oceňování nemovitostí – výnosový přístup, I. vydání, 
nakladatelství Oeconomica 2010; 

 IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou, 
Praha, září 2012. 
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2. POSUDEK 
Obvyklou cenu (tržní hodnotu) nemovitosti lze obecně vyjádřit následovně: 

Obvyklá cena je taková, kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje 
a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. 

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je definována takto: 

Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb. se rozumí cena, která by byla 
dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 
poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku 
ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak 
do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 
prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu 
se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních 
či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné 
nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí 
zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k 
nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 

Cena určená jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena je cena zjištěná. Jiným 
způsobem oceňování jsou: 

2.2.1. Metoda nákladová 

Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude větší, než 
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přiměřených odpisů. Jedná se 
tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. Reprodukční 
hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové 
plochy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení zjistí 
odpovídající cena za zvolenou měrnou jednotku, chybějící prvky konstrukcí se 
nezapočítávají, vyšší vybavení se připočítává. Vynásobením zjištěné zastavěné 
plochy nebo obestavěného prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí 
hodnota. Od takto zjištěné výchozí hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá 
stavbě daného stáří a způsobu údržby objektu, výsledkem je věcná hodnota. 

Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjištění věcné hodnoty používá též 
modifikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 441/2013, o 
oceňování majetku a o změně některých zákonu, v aktuálním znění.  

2.2.2. Metoda výnosová 

Principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata 
spočívá v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí 
prospěch lze finančně vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou 
hodnotu lze definovat jako součet všech těchto očekávaných výnosů, 
transformovaných na současnou hodnotu peněz. Očekávaný příjem se zjistí z 
nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od situace na běžném realitním trhu. Roční 
výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit o náklady spojené s užíváním 
nemovitosti (zejména se jedná o náklady na průměrnou roční údržbu, správu 
nemovitosti, daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti). Transformace na současnou 
hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace. Očekávaný výnos se u 
předmětné nemovitosti zjistí z ročního nájemného.  
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2.2.3. Metoda komparativní 

Komparativní metoda, též srovnávací metoda je statistická metoda. Vychází z toho, 
že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako 

základ pro hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné 
hodnoty nemovitostí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv) 
nebo se opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném 
regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci. 

Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří: 

Poloha nemovitostí 

o vzdálenost od center měst či obcí 
o vzdálenost od hlavních komunikačních tahů 
o přístup k silničním či železničním trasám 

Využitelnost nemovitostí 

o stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak 
o pře dimenzovanost 
o účel staveb a možnost adaptace na jiné využití 
o kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy 
o možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí 
o omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma) 

Vlastnické vztahy a zátěžová břemena 

o stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost 
o předkupní práva, věcná břemena 
o zástavní práva 
o soudní spory (např. restituční spory) 

Situace na realitním trhu 

o celkové trendy v prodeji nemovitostí 
o prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě 

2.1 Volba metody ocenění 

Vzhledem k výše popsané metodologii oceňování nemovitostí pro obvyklou cenu a 
vzhledem k účelu posudku se jako nejlépe použitelná metoda pro daný účel jeví 
metoda komparativní. Tato metoda dokáže za předpokladu existence kvalitní 
databáze cen srovnatelných objektů nejlépe zhodnotit obchodovatelnost a tedy i tržní 
hodnotu srovnávaných nemovitostí.  

Metodou ocenění byla tedy zvolena metoda komparativní. 

2.2 Ocenění porovnávací metodou 

V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu. 

Předmětem ocenění jsou pozemky. Dle místního šetření a z náhledu do 
katastru nemovitostí je patrné, že pozemky parc. č. 1964/1, výměra 3 531 m2, 
parc. č. 1965/1, výměra 345 m2, parc. č. 2131/73, výměra 1 178 m2, pozemek 
parc. č. 2418/1, výměra 2 089 m2 jsou užívány jako orná půda. 
Pozemky parc. č. 2066/30, výměra 135 m2 a parc. č. 2133/15, výměra 84 m2 jsou 
užívány jako les. 
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Pozemky parc. č. 1126/55, výměra 77 m2, parc. č. 5452/7, výměra 36 m2, parc. č. 
5966/2, výměra 379 m2 jsou užívány jako rybník. 

Srovnávací nabídka – orná půda 

1) Prodej orná půda, Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, pozemek 4 576 m2 

Prodej pozemku v k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště. Celková výměra 

pozemku je 4 576 m2, orná půda, pozemky jsou aktivně obhospodařovány a 

přihlášeny v LPIS. Pozemky nejsou zatížené žádným věcným břemenem. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 114 400,- Kč 

 

 
 

2) Prodej orná půda, Tučapy, okres Uherské Hradiště, pozemek 17 652 m2 

Nabízíme k prodeji pozemky v katastrálním území Tučapy, okres Uherské 

Hradiště. Jedná se o 4837 m2 orné půdy a 12815 m2 vyklučeného ovocného 

sadu. Pět parcel tvoří dva samostatné celky. Zemědělsky využíváno bez 

nájemní smlouvy, přístup přes obecní pozemek. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 481 000,- Kč 

 

 
  

3) Prodej orné půdy, Újezdec, okres Uherské Hradiště, pozemek 14 105 m2 

Nabízíme k prodeji ideální ½ podíl na zemědělských pozemcích v 3 

sousedních k.ú. Újezdec u Osvětiman, Ořechov u Uherského Hradiště a 

Syrovín 17 km od Uherského Hradiště, na rozhraní okresů Uherské Hradiště a 

Hodonín. Podíl o výměře 14 105 m2 se skládá z 11 787 m2 orné půdy, 844 

m2 trvalého travního porostu a 1 474 m2 ostatní plochy. Orná půda a ttp jsou 

obdělávány a přihlášeny v LPIS. Pozemky jsou bez jakýchkoli omezení 

vlastnického práva a jsou propachtovány. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 355 000,- Kč 
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Komparace 

 

Porovnávací hodnota nemovitých věcí (pozemků orná půda) specifikovaných 
v bodě 1.1 a 1.2 činí dle odborného odhadu 171 648 Kč. Při porovnání byly 
zohledněny veškeré skutečnosti, mající vliv na obvyklou cenu. 

Srovnávací nabídka – les 

1) Prodej lesa,  Podolí, okres Uherské Hradiště, pozemek 1 550 m2 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme do výlučného vlastnictví zajímavý 

lesní pozemek v k.ú. Podolí nad Olšavou, okres Uherské Hradiště. Jedná se o 

parcelu č. 1913 o výměře 1550 m2. Jedná se o 100 letý smíšený les bez 

zásahu ve složení akát, borovice, zdravý smrk, vtroušený dub a mohutný 

výstavek modřínu. Pozemek se nachází na jihovýchodě obce. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 39 235,- Kč 
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2) Prodej lesa, Mistřice, okres Uherské Hradiště, pozemek 1 535 m2 

Nabízíme exkluzivně k prodeji pozemky v Mistřicích. Pozemky jsou složeny: 

Lesní pozemek 728 m2, Trvalý travní porost a ostatní plocha 807 m2. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 55 000,- Kč 

 

 
 

3) Prodej lesa, Hradčovice, okres Uherské Hradiště, pozemek 8 109 m2 

Realitka Green ® vám zprostředkuje prodej lesních pozemků v katastrálním 

území Hradčovice, okres Uherské Hradiště. Celková plocha je 8.109 m2. 

Jedná se o soubor 2 parcel, které lze prodat i jednotlivě. Nachází se zde 

zásoba 182 m3 porostu DBZ, HB, BO ve věku 79 - 80 let. Dobrá dostupnost. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 165 000,- Kč 
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Komparace 

 

Porovnávací hodnota nemovitých věcí (les) specifikovaných v bodě 1.1 a 1.2 
činí dle odborného odhadu 5 475 Kč. Při porovnání byly zohledněny veškeré 
skutečnosti, mající vliv na obvyklou cenu. 

Srovnávací nabídka – rybník 

1) Prodej rybníku, Dolní Věstonice, okres Břeclav, pozemek 988 m2 

Nabízíme k prodeji pozemek - p.č. 400/44 - k.ú. Dolní Věstonice okres Břeclav 

- LV 76. Výměra - 988 m2 - vedené jako orná půda, ovšem reálně zatopené 

rameno nádrže Nové Mlýny - více na přiložených fotkách. Prodej celého 

podílu. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 98 800,- Kč 

 

 
 

2) Prodej rybníku, Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek, pozemek 4 401 m2 

Nabízíme rybník o výměře 4401 m2 v obci Frýdek Místek, část Lískovec. 

Parcela je vedena v územním plánu obce jako vodní plocha. Nyní je rybník 

nevyužíván. Je nutná celková revitalizace plochy s možností využití dotace. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 399 000,- Kč 
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3) Prodej podílu rybníka, Olomouc - Holice, okres Olomouc, pozemek 837 

m2 

Prodej podílu rybníka v Holici, Olomouc. Jedná se o prodej podílu v celkové 

výši 1/8 z celkové plochy 6.696 m2.V blízkosti rybníka nejsou žádné 

inženýrské sítě. Dobrý přístup k rybníku zajišťuje zpevněná komunikace, která 

je v těsné blízkosti. Oázu klidu zajišťuje také různorodá stavba dřevin které 

jsou na okraji rybníka. 

 

NABÍDKOVÁ CENA: 71 800,- Kč 

 

 

Komparace 
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Porovnávací hodnota nemovitých věcí (část rybníka) specifikovaných v bodě 
1.1 a 1.2 činí dle odborného odhadu 34 932 Kč. Při porovnání byly zohledněny 
veškeré skutečnosti, mající vliv na obvyklou cenu. 

Sumarizace ocenění 

V tabulce je provedena sumarizace ploch a obvyklých cen jednotlivých druhů 
pozemků. 

 

Stanovení obvyklé ceny jednotlivých spoluvlastnických podílů 

Úkolem znalce bylo stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši 1/14 
povinného Josefa Šuráně na pozemcích vč. součástí a příslušenství. Z tohoto 
důvodu je v níže uvedené tabulce provedeno rozdělení obvyklé ceny nemovitých 
věcí na základě jednotlivých spoluvlastnických podílů. 
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3. REKAPITULACE 
 

Dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku obvyklá cena vyjadřuje 
hodnotu věci a určí se porovnáním, proto za obvyklou cenu nemovitosti považujeme 
cenu určenou porovnávacím způsobem. 

 

 

Obvyklá cena nemovitých věcí , resp. spoluvlastnického 
podílu ve výši 1/14 povinného Josefa Šuráně, 

specifikovaných v bodě 1.1 činí dle odborného odhadu 

15 147 Kč 

 

Cena slovy: patnácttisícjednostočtyřicetsedm Kč 
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4. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR 
ze dne 9.10.1997 (rozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 
11.7.2012) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a 
ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 
prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech: 

 stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění pro technický stav konstrukcí 
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské 
vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových, 
ocelových a dřevěných konstrukcí. 

 ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady: 
nemovitostí, podniků, movitostí – strojů a zařízení, nehmotného majetku, 
nepeněžitých vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování 
a fakturace ve stavebnictví. 

 

Znalecký posudek je veden pod číslem 4645-630-2019 

 

V Brně dne 09. 12. 2019 

 

 

 

Podpis jednatele znaleckého ústavu 

 

……………………………. 

                                                                                                 Ing. Lukáš Pejchal 

 

 



 

 

 
 
 

 

Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí LV 1716, k.ú. Polešovice ............. 10 listů 

Příloha č. 2: Náhled katastrální mapy LV 1716............................................. 1 list 

Příloha č. 3: Usnesení soudního exekutora o ustanovení znalce ................. 2 listy 

Příloha č. 4: Sdělení stavebního úřadu ......................................................... 1 list 

Příloha č. 5: Fotodokumentace LV 1716 ...................................................... 1 list 

Příloha č. 6: Pachtovní smlouva ................................................................... 3 listy 

 

PŘÍLOHY 



Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta, soudní exekutor
sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno

tel. 530 513 513, fax. 530 513 512, IČ 66253209, zapsán u EK ČR pod ev.č. 159
ID datové schránky: 6x7t4ir, email: podatelna@eubrno.cz, http://www.eubrno.cz

Č.j.: 159 EX 01733/14-716

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Horní 729/32, PSČ 639 00, pověřený
vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 19.5.2014, č.j. 5EXE 301/2014-16, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu, který vydal Krajský soud v Brně dne 16.12.2013, č.j. 22 Cm
304/2013-19, k uspokojení pohledávky oprávněného Česká revitalizační, s.r.o., IČ: 26921634, Atriová  512 / čo. 36, 621 00 Brno,
 zast. Mgr. Martin Frank, advokát, Hlinky  138 / čo. 27, 603 00 Brno - Staré Brno, proti povinným 1) Jarmila Šuráňová, IČ:
62823710, nar. 27.3.1958, Jindřicha Pruchy čp.1194, 686 01 Uherské Hradiště, 2) Josef Šuráň, nar. 3.4.1957, Jindřicha
Pruchy čp.1194, 686 01 Uherské Hradiště, ve výši 98 145,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce,
rozhodl

t a k t o:

 Nesprávné označení povinného uvedené v usnesení o ustanovení znalce ze dne 8.10.2019  č. j. 159 EX 01733/14-693,
jako:

,,I. Soudní exekutor pro účely provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného Jarmila Šuráňová, bytem Jindřicha Pruchy
čp.1194, Uherské Hradiště 686 01, IČ: 62823710, narozen 27.3.1958, na základě exekučního příkazu č.j. 159 EX 01733/14-032 ze
dne 09.07.2014 ustanovuje k ocenění nemovitých věcí znalce: STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, PSČ 612 00 Brno.“

správně zní:

,,I. Soudní exekutor pro účely provedení exekuce prodejem nemovitých věcí povinného 2) Josefa Šuráně, nar. 3.4.1957, Jindřicha
Pruchy čp.1194, 686 01 Uherské Hradiště, na základě exekučního příkazu č.j. 159 EX 01733/14-032 ze dne 09.07.2014 ustanovuje
k ocenění nemovitých věcí znalce: STATIKUM s.r.o., Purkyňova 648/125, PSČ 612 00 Brno.“

O d ů v o d n ě n í :

V rozhodnutí č. j. 159 EX 01733/14-693, byl z důvodu administrativního nedopatření chybně označen povinný.

Podle ust. § 164 o.s.ř. ve spojení s ust. § 52 exekučního řádu exekutor opraví v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v
psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

Ve smyslu citovaných ustanovení exekutor proto vydal toto opravné usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora. O
odvoláni rozhoduje Krajský soud v Brně.

  Proti rozhodnutí č. j. 159 EX 01733/14-693 lze podat v rozsahu opraveného výroku nebo výroku na něm
závislého odvolání do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení prostřednictvím soudního exekutora. O odvoláni
rozhoduje Krajský soud v Brně.

V Brně dne 6.12.2019

Mgr. Jan Krejsta, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Brno-město

Za správnost vyhotovení: Mgr. Jakub Komprs, pověřený soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem
soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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1
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, kód: 711.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0722 Uherské Hradiště 592510 PolešoviceOkres: Obec:

A

Parcela

Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor

Výměra[m2]

Podíl

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

B

Bartošík Zdeněk, č.p. 613, 68737 Polešovice
Matuchová Anna, č.p. 477, 68737 Polešovice
Michajlovová Zdenka, č.p. 127, 68737 Polešovice
Šoustek Karel Bc., č.p. 615, 68737 Polešovice
Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště
ZEAS Polešovice, a.s., č.p. 308, 68737 Polešovice

550719/0458
555619/0706
495526/187
710410/4612
570403/0332

25505769

1/14
1/14
1/14
1/14
1/14

9/14

Vlastnické právo

Typ vztahu

Kat.území: 725251 Polešovice List vlastnictví: 1716

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Nemovitosti
Pozemky

    1126/55

    1964/1

    1965/1

    2066/30

    2131/73

    2133/15

    2418/1

    5452/7
    5966/2

77

3531

345

135

1187

84

2089

36
379

orná půda

orná půda

orná půda

vodní plocha

orná půda

lesní pozemek

orná půda

ostatní plocha
vodní plocha

koryto vodního 
toku umělé

jiná plocha
rybník

zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond
zemědělský půdní 
fond

zemědělský půdní 
fond
pozemek určený k 
plnění funkcí lesa
zemědělský půdní 
fond

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: EX 01733/14 pro Exekutorský úřad Brno - 
město

Mgr. Jan Krejsta
soudní exekutor

Věcné břemeno (podle listiny)

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu

o

o

služebnost

pohledávka ve výši 98.145,- Kč s příslušenstvím a náklady oprávněného
na id. 1/14 nemovitostí

Oprávnění pro
Západomoravské elektrárny, Brno

Listina
POLVZ:520/1988 Z-5400520/1988-711

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

B1

C

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B

Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

- Bez zápisu

Povinnost k
Parcela: 2418/1

Usnesení soudu číslo deníku 2637/1938.
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2
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, kód: 711.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0722 Uherské Hradiště 592510 PolešoviceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 725251 Polešovice List vlastnictví: 1716

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu

o

o

soudní exekutor: Mgr. Jan Krejsta se sídlem v Brně

pohledávka ve výši 219 299,- Kč s příslušenstvím a náklady oprávněného
na id. 1/14 nemovitostí
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána se sídlem v Přerově

pohledávka ve výši 157 353,- Kč s příslušenstvím a náklady oprávněného
na id. 1/14 nemovitostí
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána se sídlem v Přerově

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Česká revitalizační, s.r.o., Atriová 512/36, Ivanovice,
62100 Brno, RČ/IČO: 26921634

Pivovar ZUBR a.s., Komenského 3490/35, Přerov I-Město, 
75002 Přerov, RČ/IČO: 47676906

Pivovar Litovel a.s., Palackého 934, 78401 Litovel, 
RČ/IČO: 47676914

Listina

Listina

Listina

Listina

V-5447/2014-711

Z-4241/2014-711

V-5815/2014-711

Pořadí k

Pořadí k

09.07.2014 20:29

22.07.2014 11:12

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, Parcela: 
2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, Parcela: 5966/2

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, Parcela: 
2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, Parcela: 5966/2

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, Parcela: 
2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, Parcela: 5966/2

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 159 EX-
01733/2014 -031 ze dne 09.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 09.07.2014. 
Zápis proveden dne 01.08.2014.

Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení. exekuční příkaz 
č.j.159 EX 01733/14-031 - právní moc ke dni 21.08.2014. Právní účinky zápisu ke
dni 03.09.2014. Zápis proveden dne 12.09.2014.

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex-
45864/2010 -49 ze dne 22.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 22.07.2014. Zápis
proveden dne 14.08.2014.

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex-
45865/2010 -55 ze dne 22.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 22.07.2014. Zápis
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Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, kód: 711.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0722 Uherské Hradiště 592510 PolešoviceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 725251 Polešovice List vlastnictví: 1716

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu

o

o

o

pohledávka ve výši 626.305,- Kč s příslušenstvím a náklady oprávněného
na id. 1/14 nemovitostí
soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána se sídlem v Přerově

pohledávka ve výši 8 756,59 Kč s příslušenstvím a náklady oprávněného
na id. 1/14 nemovitostí
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána se sídlem v Přerově

pohledávka ve výši 78 064,80 Kč s příslušenstvím
na id. 1/14 nemovitostí

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Oprávnění pro

Pivovar ZUBR a.s., Komenského 3490/35, Přerov I-Město, 
75002 Přerov, RČ/IČO: 47676906

Šestý uzavřený investiční fond, a.s., Holušická 2221/3,
Chodov, 14800 Praha 4, RČ/IČO: 24213276

Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: 
Finanční úřad pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 
76186 Zlín

Listina

Listina

V-5831/2014-711

V-5870/2014-711

V-5889/2014-711

Pořadí k

Pořadí k

Pořadí k

22.07.2014 17:30

23.07.2014 10:48

23.07.2014 12:35

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, Parcela: 
2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, Parcela: 5966/2

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, Parcela: 
2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, Parcela: 5966/2

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, Parcela: 
2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, Parcela: 5966/2

proveden dne 14.08.2014.

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex-
64418/2011 -38 ze dne 23.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 23.07.2014. Zápis
proveden dne 15.08.2014.

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 103 Ex-
39210/2013 -34 ze dne 23.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 23.07.2014. Zápis
proveden dne 15.08.2014.
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4
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, kód: 711.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0722 Uherské Hradiště 592510 PolešoviceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 725251 Polešovice List vlastnictví: 1716

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu

o

o

pohledávka ve výši 135 009,-Kč s příslušenstvím a náklady oprávněného
soudní exekutor: Mgr. Miloš Dvořák se sídlem v Sokolově
na id. 1/14 nemovitostí

pohledávka ve výši 2.305,74 Kč s příslušenstvím 
na id. 1/14 nemovitostí
soudní exekutor: Mgr. Marcel Kubis se sídlem v Zábřehu na Moravě

Oprávnění pro

Oprávnění pro

GOLEM - velkoobchod nápoji a. s., Závodu míru 241/70, 
Stará Role, 36017 Karlovy Vary, RČ/IČO: 25206010

JUSTRINON MANAGEMENT a.s., U vlečky 1749/4, Modřany, 
14300 Praha 4, RČ/IČO: 29216842

Listina

Listina

Listina

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva 1617081/14/3309-25200-
701264  ze dne 02.09.2014. Právní účinky zápisu ke dni 02.09.2014. Zápis 
proveden dne 26.09.2014; uloženo na prac. Uherské Hradiště

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva 1617081/14/3309-25200-
701264  ze dne 02.09.2014. Právní účinky zápisu ke dni 02.09.2014. Zápis 
proveden dne 26.09.2014; uloženo na prac. Uherské Hradiště

V-7133/2014-711

V-7133/2014-711

V-7133/2014-711

V-10320/2014-711

Pořadí k

Pořadí k

02.09.2014 14:03

03.12.2014 14:04

Související zápisy

Související zápisy

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, Parcela: 
2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, Parcela: 5966/2

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, Parcela: 
2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, Parcela: 5966/2

Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva 1617081/14/3309-25200-701264
 ze dne 02.09.2014. Právní účinky zápisu ke dni 02.09.2014. Zápis proveden dne 
26.09.2014; uloženo na prac. Uherské Hradiště

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 041 EX-
1459/2011 -92 ze dne 03.12.2014. Právní účinky zápisu ke dni 03.12.2014. Zápis 
proveden dne 30.12.2014.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního 
práva na nemovitosti 139 EX-02365/2015 -025 ze dne 19.03.2015. Právní účinky 

Listina

Listina
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Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, kód: 711.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0722 Uherské Hradiště 592510 PolešoviceOkres: Obec:

Typ vztahu

Typ vztahu

Kat.území: 725251 Polešovice List vlastnictví: 1716

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu

Zahájení exekuce

o

o

pohledávka ve výši 594 604,00 Kč s příslušenstvím
soudní exekutor: JUDr. Ivana Kozáková se sídlem v Třebíči
na id. 1/14 nemovitostí

pověřený soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem 639 00
Brno, Horní 729/32

Oprávnění pro
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s., Dobrovského 
2027, 58001 Havlíčkův Brod, RČ/IČO: 60917628

Listina

Listina

Listina

Listina

V-2439/2015-711

Z-2535/2015-711

V-4079/2015-711

Z-2979/2015-711

Z-3428/2014-711

Pořadí k

Pořadí k

19.03.2015 16:39

12.05.2015 14:25

Související zápisy

D Poznámky a další obdobné údaje

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
povinný: Šuráň Josef, r.č. 570403/0332
na id. 1/14 nemovitostí
soudní exekutor: Mgr. Jan Krejsta se sídlem v Brně

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, Parcela: 
2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, Parcela: 5966/2

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Povinnost k

zápisu ke dni 19.03.2015. Zápis proveden dne 14.04.2015; uloženo na prac. 
Uherské Hradiště

Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení : ex. příkaz čj. 
139 EX 02365/15-025 - právní moc ke dni 3.4.2015. Právní účinky zápisu ke dni 
08.06.2015. Zápis proveden dne 15.06.2015; uloženo na prac. Uherské Hradiště

Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 042 Ex-
3557/2013 -125 ze dne 11.05.2015. Právní účinky zápisu ke dni 12.05.2015. Zápis
proveden dne 05.06.2015.

Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení exekuční příkaz 042
EX 3557/13 - 125 - právní moc ke dni 6.6.2015. Právní účinky zápisu ke dni 
14.07.2015. Zápis proveden dne 21.07.2015.

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 159 EX-01733/2014 -014 ze dne 
05.06.2014. Právní účinky zápisu ke dni 15.07.2014. Zápis proveden dne 
15.07.2014; uloženo na prac. Uherské Hradiště
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Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, kód: 711.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0722 Uherské Hradiště 592510 PolešoviceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 725251 Polešovice List vlastnictví: 1716

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Zahájení exekuce

Zahájení exekuce

o

o

pověřený soudní exekutor : JUDr. Tomáš Vrána,Komenského 1294/38,750 02 Přerov

pověřený soudní exekutor: Mgr. Marcel Kubis,
Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě

Listina

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 159 ex-01733/2014 -032 ze dne 
09.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 09.07.2014. Zápis proveden dne 
21.07.2014; uloženo na prac. Uherské Hradiště

Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení : exekuční příkaz
č.j.159 EX 01733/14-032 - právní moc ke dni 21.08.2014. Právní účinky zápisu 
ke dni 03.09.2014. Zápis proveden dne 12.09.2014; uloženo na prac. Uherské 
Hradiště

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103 Ex-39210/2013 -33 ze dne 
23.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 23.07.2014. Zápis proveden dne 
31.07.2014; uloženo na prac. Uherské Hradiště

Z-3367/2014-711

Z-4241/2014-711

Z-11863/2014-808

Z-3581/2014-711

Z-3594/2015-809

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
na id. 1/14 nemovitostí 
povinný: Šuráň Josef, r.č. 570403/0332
soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána se sídlem Přerov

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Povinnost k

Povinnost k

Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Povinnost k

Povinnost k

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 103 Ex-39210/2013 -8 pověřený 
soudní exekutor : JUDr. Tomáš Vrána,Komenského 1294/38,750 02 Přerov ze dne 
08.11.2013. Právní účinky zápisu ke dni 23.07.2014. Zápis proveden dne 
25.07.2014; uloženo na prac. Přerov

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 139 EX 02365/15-023  ze 
dne 16.03.2015. Právní účinky zápisu ke dni 19.03.2015. Zápis proveden dne 
25.03.2015; uloženo na prac. Šumperk

Listina

Listina

Listina

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, 
Parcela: 2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, 
Parcela: 5966/2

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, 
Parcela: 2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, 
Parcela: 5966/2
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7
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, kód: 711.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0722 Uherské Hradiště 592510 PolešoviceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 725251 Polešovice List vlastnictví: 1716

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Zahájení exekuce

Nařízení exekuce

o

o

pověřený soudní exekutor: JUDr. Ivana Kozáková, Bráfova ul. 53, Třebíč, 674 01 Třebíč

pověřený soudní exekutor JUDr. Martin Růžička, Exekutorský úřad Zlín se sídlem 760 01 
Zlín, 2. května 2384

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního
práva na nemovitosti 139 EX-02365/2015 -025 ze dne 19.03.2015. Právní účinky 
zápisu ke dni 19.03.2015. Zápis proveden dne 14.04.2015; uloženo na prac. 
Uherské Hradiště

Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení : ex. příkaz čj. 
139 EX 02365/15-025 - právní moc ke dni 3.4.2015. Právní účinky zápisu ke dni
08.06.2015. Zápis proveden dne 15.06.2015; uloženo na prac. Uherské Hradiště

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 042 Ex-3557/2013 -124 ze dne 
11.05.2015. Právní účinky zápisu ke dni 12.05.2015. Zápis proveden dne 
18.05.2015; uloženo na prac. Uherské Hradiště

V-2439/2015-711

Z-2535/2015-711

Z-2233/2015-710

Z-2124/2015-711

Související zápisy

Související zápisy

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

povinný: Šuráň Josef, r.č.: 570403/0332
na id. 1/14 nemovitostí
soudní exekutor: Mgr. Marcel Kubis se sídlem v Zábřehu na Moravě

povinný: Šuráň Josef, r.č.: 570403/0332
na id. 1/14 nemovitostí
pověřený soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč se sídlem 674
01 Třebíč, Bráfova tř. 825/53

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 

Povinnost k

Povinnost k

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Povinnost k

Povinnost k

Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Třebíč 042 
EX-3557/2013 -12 ze dne 27.11.2013. Právní účinky zápisu ke dni 12.05.2015. 
Zápis proveden dne 14.05.2015; uloženo na prac. Třebíč

Listina

Listina

Listina

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, 
Parcela: 2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, 
Parcela: 5966/2

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, 
Parcela: 2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, 
Parcela: 5966/2
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Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, kód: 711.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0722 Uherské Hradiště 592510 PolešoviceOkres: Obec:

Typ vztahu

Kat.území: 725251 Polešovice List vlastnictví: 1716

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Nařízení exekuce

Změna číslování parcel

Změna číslování parcel

Změna číslování parcel

Změna číslování parcel

o

o

o

o

o

pověřený soudní exekutor: JUDr. Jiří Tomek, Bráfova 471/58, Třebíč, 674 01 Třebíč

geom. plánem č. 717-110/2006 vznikla z p.č. 1126/43

geom. plánem č. 717-110/2006 vznikla z p.č. 1126/43

geom. plánem č. 717-110/2006 vznikla z p.č.  1126/43

vznikla obnovou operátu z parc. PK 1964/1

Listina

Listina

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 077 EX-3869/2009 -97 ze dne 
27.07.2015. Právní účinky zápisu ke dni 27.07.2015. Zápis proveden dne 
18.08.2015; uloženo na prac. Uherské Hradiště

Z-3157/2015-711

Z-3158/2015-711

Z-1583/2017-710

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
povinný: Šuráň Josef, r.č.: 570403/0332
na id. 1/14 nemovitostí
soudní exekutor: JUDr. Martin Růžička se sídlem ve Zlíně

Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1126/55

Parcela: 5966/2

Parcela: 5452/7

Parcela: 1964/1

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské 
Hradiště, RČ/IČO: 570403/0332

Povinnost k

Usnesení soudu o nařízení exekuce 12Nc7231/2009-6  ze dne 29.05.2009. Právní 
účinky zápisu ke dni 27.07.2015. Zápis proveden dne 17.08.2015; uloženo na 
prac. Uherské Hradiště

Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Uherském Hradišti 4 EXE-
592/2010 -9 ze dne 19.07.2010. Právní účinky zápisu ke dni 30.03.2017. Zápis 
proveden dne 30.03.2017; uloženo na prac. Třebíč

Listina

Parcela: 1126/55, Parcela: 1964/1, Parcela: 1965/1, Parcela: 2066/30, 
Parcela: 2131/73, Parcela: 2133/15, Parcela: 2418/1, Parcela: 5452/7, 
Parcela: 5966/2
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Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, kód: 711.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0722 Uherské Hradiště 592510 PolešoviceOkres: Obec:

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Typ vztahu

Kat.území: 725251 Polešovice List vlastnictví: 1716

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

Listina

Bartošík Zdeněk, č.p. 613, 68737 Polešovice

Matuchová Anna, č.p. 477, 68737 Polešovice

Šuráň Josef, Jindřicha Pruchy 1194, 68601 Uherské Hradiště

ZEAS Polešovice, a.s., č.p. 308, 68737 Polešovice

Michajlovová Zdenka, č.p. 127, 68737 Polešovice

ZEAS Polešovice, a.s., č.p. 308, 68737 Polešovice

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

Pro:

550719/0458

555619/0706

570403/0332

25505769

495526/187

25505769

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Usnesení soudu o schválení dědické dohody 12 D-907/2003 -32-33 ze dne 10.07.2006. Právní 
moc ke dni 29.07.2006.

Usnesení soudu o dědictví 21 D-965/2009 -38 ze dne 16.04.2010. Právní moc ke dni 
07.05.2010.

Usnesení soudu o dědictví 21D 628/2014-36  ze dne 06.06.2014. Právní moc ke dni 
06.06.2014. Právní účinky zápisu ke dni 06.06.2014. Zápis proveden dne 26.06.2014.

Smlouva kupní  ze dne 15.05.2014. Právní účinky zápisu ke dni 11.06.2014. Zápis proveden 
dne 08.07.2014.

Usnesení soudu o dědictví 21D 1516/2014-50  ze dne 12.01.2015. Právní moc ke dni 
12.02.2015. Právní účinky zápisu ke dni 16.02.2015. Zápis proveden dne 11.03.2015.

Smlouva kupní  ze dne 22.06.2016. Právní účinky zápisu ke dni 14.07.2016. Zápis proveden 
dne 05.08.2016.

Smlouva darovací  ze dne 31.01.2017. Právní účinky zápisu ke dni 13.02.2017. Zápis 
proveden dne 07.03.2017.

o

o

o

o

o

o

o

Z-7432/2006-711

Z-4051/2010-711

V-4398/2014-711

V-4500/2014-711

V-1335/2015-711

V-5788/2016-711

Plomby a upozornění - Bez zápisu 

Změna číslování parcel

Změna číslování parcel

Změna číslování parcel

o

o

o

vznikla obnovou operátu z parc. PK 1965/1

vznikla obnovou operátu z parc. PK 2143/1

vznikla obnovou operátu z parc. PK 2418/1

Povinnost k

Povinnost k

Povinnost k

Parcela: 1965/1

Parcela: 2066/30, Parcela: 2131/73, Parcela: 2133/15

Parcela: 2418/1
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Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, kód: 711.

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

CZ0722 Uherské Hradiště 592510 PolešoviceOkres: Obec:

    1126/55
    1964/1
    1965/1
    2131/73
    2418/1

Parcela BPEJ Výměra[m2]

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Kat.území: 725251 Polešovice List vlastnictví: 1716

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách  (St. = stavební parcela)

30810
05800
05800
05900
02112
05800

77
3531
345
1187
644
1445

Listina

Šoustek Karel Bc., č.p. 615, 68737 Polešovice

ZEAS Polešovice, a.s., č.p. 308, 68737 Polešovice

Pro:

Pro:

710410/4612

25505769

RČ/IČO:

RČ/IČO:

Smlouva kupní  ze dne 12.12.2017. Právní účinky zápisu ke dni 21.12.2017. Zápis proveden 
dne 12.01.2018.

o

V-1092/2017-711

V-10585/2017-711

04.10.2019  21:56:58Vyhotoveno:Vyhotovil:

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, kód: 711.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD





Ú Ř A D   M Ě S T Y S E   P O L E Š O V I C E 
stavební úřad 

687 37 Polešovice 242 
 

SPISOVÁ ZN.: ÚMP/1629/2019/SÚ-EMa    
Č.J.: ÚMP-1697/2019   

 
 

 
VYŘIZUJE: 

TEL.: 

E-MAIL:                     

Jana Kolářová 
 572 503 493 
stavurad@polesovice.cz 
 

DATUM: 22.10.2019    
 

 

Statikum s.r.o. 
Purkyňova 648/125 
612 00 Brno 

 

Sdělení 
 

Stavební úřad Úřadu městyse  Polešovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") k vaší žádosti ze dne 9. 10. 2019  o 
sdělení informace  za účelem ocenění nemovité věci pro provedení exekuce, které usnesením 
uložil soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, vašemu znaleckému ústavu  Statikum s.r.o., ICˇ: 
15545881, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno vám sdělujeme následující: 

není známo, 

že by k pozemkům parc. č.  1126/55 (orná půda), 1964/1 (orná půda), 1965/1 (orná půda), 
2066/30 (vodní plocha), 2131/73 (orná půda), 2133/15 (lesní pozemek), 2418/1 (orná půda), 
5452/7 (ostatní plocha), 5966/2 (vodní plocha) v k.ú. Polešovice bylo vydáno platné stavební 
povolení 

 
 
 

Eva Malinová 
oprávněná úřední osoba 

  
 

 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Statikum s.r.o., IDDS: t538guz 
 

mailto:stavurad@polesovice.cz




- pachtovní smlouva
uzaťenánížeuvedenéhodne ďlezák.ě.89l2012Sb.občanskéhozákoniku §2332anásl.

mezi:

Šuráň Josef (RČ :570403/0332)
Jindřicha Pruchy č.p. 1194
uherské Hradiště
ó8ó01 Uherské Hradiště

číslo účtu:.... ............../......

telefon:.........
e-mail:....,.....
dále jen,propachtovatel"

a

Obchodní firma: ZEAS Polešovice, a.s.
IČ 25505'769
Adresa sídla: 687 37 Polešovice 308
Zapsanáv Obchodním rejsříkuvedeném KS Brno, oddíl B,vložka2436
Zastoupená: předsedou představenstva Ing. Walterem Schrottem

číslo účtu: 562l'12025'I l0l00
dále jen ,,pachtýř"
pachtýř a propachtovatel budiž dále omačování i jako ,,smluvní strany"

1. Účel smlouw

1.1 účelem této smlouvy je propachtovat pozemky (předmět pachtu) pachtýři pouze za Účelem jejich

řádnéhozemědělskéhoobdělávánínasjednanoudobuprotiúhraděpachtovného azanlžesjednanýchpodmínek.

1.2 propachtovatel prohlašuje, že je vlaslríkem předmětu pachtu, není mu známajakákoli skutečnost, která

by mu znenrožňovala uzavřít tuio smlouvu a je zce\a oprávněn s předrnětem paclrtu nakádat.

1.3 pachfýř prohlašuje, že je oprávněn k řádnému obdělávání předmětu pachtu. Pachtýř je oprávněn

předmět pachtu lňivata požívat,

2. Předmět pachtu

2.1 předmětem pachtu jsou zemědělské pozemky ve vlasúrictví propachtovatele tak, jak jsou specifikované

v příloze č. l této smlouvy. Tato příloha č. 1je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její neoddělitelnou Část.

2.2 Propachtovatel tímto prohlašuje, že na předmětu pachtu nevážnou žáďnápráva řetích osob, neŽta,
která jsou ke dni podpisu této smlouvy uvedena na příslušném LV. Dále pak prohlašuje, že předmět pachtu není

propachtován, či pronajat žáďnétŤetí osobě a není mu známo ke dni uzaťení této smlouvy nic, co by mohb ruŠit

poklidný pacht pachtýře.

2.3 Podpisem této smlouvy pachfýř prohlašuje a potvrzuje, že se seznámil s ffziclcým stavem předmětu

pachtu,

2,4 Smluvní strany se v,ýslovně dohodly, a propachtovatel tímto uděluje pachťýři souhlas s tím, aby pacht

vmiklý na základé této snrlouvy, mohl zapsat pachtýř do veřejného sezlamu (katastru nemovitostí), a to vždy na

příslušný list vlastnictví propachtovatele u propachtovaných pozemků uvedených v příloze č. l této smlouvy.
Propachtovatel dále souhlasí, aby ve veřejném seznamu (katasťu nemovitostí) byl u propachtovaných pozemkŮ

uveden pachfýř a doba pachtu tak, jakje sjednána v čl. 3 této smlouvy. Propaclrtovatel apachqýř se také dohodli,
že případné zrušení zápisu pachtu v katastru nemovitostí může nastat pouze se souhlasem obou smluvních stran.

Náklady na vklad práva pachtu do katastrunemovitostí hradí pachfýř.

2,5 Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku případných pozemkových úprav a obnovy katastrálního
operátu, nájemní vztah nekončí. Strany se zavazuji v takovém případě tuto smlouvu zrněnit tak, aby odpovídala
skutečnosti a staw zapsaném v katastru nemovitostí. Bude vyhotovenadodatečná identifikace parcel a následně

dodatek k nájemní smlouvě s nov,ýmičísly parcel.



3. Doba pachtu

3. l Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let.

4. Pachtovné

4,1 Pachtovnéje stanoveno dohodou stran. Celková výše pachtovného bez DPHje uvedena v příloze č. 1
této smlouvy.

4.2 Je_li předmět pachtu propachtován na jinou dobu, než celý rok, stanoví se výše pachtu poměrně, a

násobkem l/l2 ročního pachtu a příslušného počfu měsíců.

4.3 Pacht je splatný ročně pozadu, a to vždy nejpozději k 3l. 12. roku, za něž propachtovateli náleží
pachtovné, a to na účet uvedený v záh\avi této smlouvy (beáotovostně). Pokud propachtovatel účet neurčí,

bude pachtovné zasláno na jeho adresu složenkou. Pachtovné bude sníženo o poplatek spojený se zasláním

složenky.

4.4 DPH bude připočteno k pachtovnémq pokud bude pachtovrré spadat do zdanitelného plnění DPH.

4,5 Pachtýř se s pachtovnýmzavazujebradit za propachtovatele i daň z nemovitostí v příslušné ýši platné

pro daný rok, pokud je dle zákona o dani z nemovitosti v platrrém mění poplafiríkem této daně.

4.6 Smluvní strany sjednávají pachfýřiprávojednostranného zvýšení pachtovrÉho.

5. Práva a povinnosti propachtovatele

5.1 Propachtovatel je povinen přenechat pachtýři věc ve stavu, aby mohla pachfýři sloužit ke smluvenému

účelu, stejně tak jako věc po dobu pachtu v této kvalitě udržovat.

5.2 Propachtovatel je povinen zajistit pachfýři nerŇený pacht.

5.3 Propachtovatel je povinen informovat pachfýře o případné změně vlastrrichých vztahŮ a to do 30 dnŮ

od provedení zrrrěny pokrrd jej nebude moci informovat předem.

5.4 Propachtovatel je povinen v případě zrrrěny vlastnických vŤahů seznámit nového vlastníka

s předmětem pachtu a s existencí a obsahem pachtovní smlouvy,

6. Práva a povinnosti pachtýře

6.t Pachsýřje oprávněn předmět pachtu využívatjen a pouze ke své zemědělské činnosti a čerpat z nich

veškeré užitky. Při ukončení pachtuje pachťýř povinen předat předmět pachtu zpodmítaný a ve staw obvyklého

opotřebení v porovnání se stavem k daťu vzriku pachtu.

6.2 Pachfýř musí užívat předmět pachtu s péčí řádného hospodáře.

6.3 Pachdř se zavazlje, že bude na pronajatých pozemcích dodržovat platné právní předpisy Ewopského
společenství a České republiky, fýkající se zemědělské rnýroby,ochrany půdního fondua životního prostředí.

6.4 Pachtýři se podpisem této smlouvy uděluje souhlas k tomu, aby dal předmět pachtu, či jednotlivé

pozemky, do podpachtu třetí osobě, či aby přenechal požívání předmětu pachtu ťetímu, pokud to bude nezbyfrté

z hlediska zachování půdních celků ajejích efektivních obhospodařování.

7. Obecná ustanovení

7.1 Jednostranná právníkonání předvídaná touto smlouvou se považují za doručená, pokud byla odeslana a

doručena na adresu příslušné smluvní strany uvedené v záhlavi této smlouvy, a to 3. den po odevzdání zásilky k
přepravě, nebo byla prokazatelně doručena druhé smluvní straně prostřednictvím mailu, či jiným prokazatelným
způsobem.

7.2 Smluvní strany tímto qýslovně prohlašují, že uzavřením této smlouvy jsou nahrazeny jakákoli
vzájemnáprávaazávazky zdoby před uzaťením této smlouvy týkající se předmětu pachtu.

7 .3 Tato smlouva se vyhotornrje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží jeden stejnopis.



7,4 Smluvní sřany vrýslovně prohlašují, že jsou zcela svéprávné, že tato smlouva je projevem jejich

svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, tuto smlouvy si přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu

obsahu a podepisují ji v absenci tísně a jakéhokoli nátlaku.

parc.čís. kullura výměra podít ocenění daň pacht pacht+daň zněna v.ýněry

Příloha číslo 1: Předmět pachtu

k.ú.; Polešowice, Lvi

PK 1964/1 nezn
PK 1965/1 nézn
PK 2L43/L n€zn
DK 2|Lg/L nezn

1716

Celková výměra: 0.0527 ha
Roční pachtovné: 105 Kč

50 Kě
5Kč

20 Kě
30 Kě

50 Kě
5Kč

20 Kě
30 Kě

0Kě
0Kě
0Kě
0Kě

3531 r/L4 2000
3{5 l/L4 2000
1406 t/L4 2000
2089 L/L4 2000

0Kč 105 Kč 105 Kě 0

V Polešovicích dne 1.1.20l5

ós7 37 PotlsÝlcE 308

Iel. 572 503 t8l
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