
 
OZNÁMENÍ O ODLOŽENÍ A DODATEK č. 1 K DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE 

dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen „Zákon“). 
Dražebník tímto Oznámením o odložení dražby nedobrovolné opakované elektronické na základě § 46a 

Zákona č.26/2000 Sb. v platném znění odkládá konání veřejné dražby nedobrovolné, která se měla 
konat dne 06.11.2018 od 14:00 hod.  

 A Dodatkem č.1 vyhlašuje nový termín konání dražby nedobrovolné opakované elektronické na den 
11.12.2018 od 13:00 hod. na dražebním portále www.drazebniweb.cz 

 
Označení předmětu dražby: 
- č.p/č.jednotky - 1270/3  byt, podíl na spol. částech domu a poz.    10601/267432 
vymezeno v: budova Holešovice, č.p. 1270, byt. dům, LV 4296, na parcele 1105, LV 4296  
parcela 1105, zastavěná plocha a nádvoří,  výměra 677m2 
v části C LV je zapsáno: 
Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 2.355.000,-Kč a přísl. pro Wüstenrot hypotéční banka a.s.   pov. k: 
jednotka 1270/3 
Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 1.400.000,-Kč a přísl. pro Wüstenrot hypotéční banka a.s.   pov. k: 
jednotka 1270/3   
Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 5 000 000,- Kč a příslušenství pro Pavlíček Miroslav, pov. k jednotka: 
1270/3 
Zástavní právo smluvní pohledávka ve výši 30 000,- Kč a příslušenství pro Pavlíček Miroslav, 
pov. k jednotka: 1270/3 
Vše zapsáno na LV č. 10319 u Katastr. úřadu pro hl.m. Prahu, Kat. prac Praha, obec Praha, Kat. území Holešovice.   

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby 
05.12.2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. -  po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před   konáním 
prohlídky.  
06.12.2018 od 15:00 hod. do 16:00 hod. - po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před konáním 
prohlídky. Kontaktní osoba:  Miloš Hora, tel.: 602 14 14 04 
Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu 
www.drazebniweb.cz  
Datum a čas zahájení a ukončení elektronické dražby odložené: 
Zahájení dražby:   11.12.2018 v 13:00 hod. 
Ukončení dražby: 11.12.2018 v 14:00 hod. 
Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv dražitelem podání, posouvá se čas pro příjem 
dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce ukončení dražby jsou 
dražitelé informováni na webové stránce s detailem dražby. 

Dražebník: 
Aukční centrum Bussmark, s.r.o., IČ: 272 24 163, DIČ: CZ272 24 163 zastoupená Milošem Horou se 
sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C., vložka 105727, tel.: 602 14 14 04, provozovna a doručovací adresa: 
Bezručova 249, 282 01 Český Brod  

V Českém Brodě dne 06.11.2018                                    
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