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    OZNÁMENÍ O ODLOŽENÍ DRAŽBY 

 
Na základě § 46a odst. 1   Zákona 26/ 2000 Sb. v platném znění ( provedení dražby brání  
zákonné překážky) odkládá dražebník dražbu nedobrovolnou s tím, že po pominutí 
překážky pro konání dražby bude vydán dražebníkem Dodatek č. 2 k Dražební vyhlášce, 
ve kterém budou uvedeny místo, datum a čas konání odložené dražby, nové termíny 
prohlídek předmětu dražby, jakož i další rozhodné skutečnosti týkající se dražby, které 
v období od uveřejnění dražební vyhlášky nastaly nebo k jejichž změně v tomto období 
došlo.   
 
Místo, datum a čas zahájení odložené dražby: 
28. 11. 2019 od 13:00 hod. na www.drazebniweb.cz 
Navrhovatel 

Jaroslava Havlíková, bytem Komenského 515, 552 03 Česká Skalice 
Dlužník: Jiří Mertlík, bytem Pospíšilova 226, Malá Skalice, 552 03 Česká Skalice  
Zástavce a vlastník: vlastník ideální jedné ½ předmětu dražby Jiří Mertlík, bytem Pospíšilova 226, Malá 
Skalice, 552 03 Česká Skalice a vlastník ideální jedné ½ předmětu dražby David Mertlík, bytem č.p.80, 
50401 Kobylice 

Dražebník: 

Aukční centrum Bussmark, s.r.o., IČ: 272 24 163, DIČ: CZ272 24 163 zastoupená jednatelem 
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 Bezručova 
249, 282 01  Český Brod                                  
Označení předmětu dražby: 

St.10/1, výměra 2437m2, zastavěná plocha a nádvoří,  
               součástí je stavba : Dlouhé, č.p. 13, obč. vyb.  
               Stavba stojí na poz. p.č.:St. 10/1 
          St.10/2, výměra 380m2, zastavěná plocha a nádvoří,  
               součástí je stavba : bez čp/če, obč. vyb.  
               Stavba stojí na poz. p.č.:St. 10/2 
          St. 275, výměra 136m2, zast. plocha a nádvoří 
               součástí je stavba : bez čp/če, obč. vyb.  
               Stavba stojí na poz. p.č.:St. 275 
           St. 276, výměra 222m2, zast. plocha a nádvoří 
               součástí je stavba : bez čp/če,.  garáž 
               Stavba stojí na poz. p.č.:St. 276 
           parc. 36/3, výměra 681m2, ostatní plocha 
           parc. 36/4, výměra 5890m2, orná půda  
           parc. 36/5, výměra 2370m2, orná půda  
           parc. 36/6, výměra 394m2, ostatní plocha 
           parc. 36/7, výměra 410m2, ostatní plocha 
           parc. 248/3, výměra 6973m2, ostatní plocha 
           parc. 248/5, výměra 142m2, ostatní plocha 
           parc. 248/6, výměra 660m2, ostatní plocha 
           parc. 257/2, výměra 6240m2, ostatní plocha  
v části C. LV jsou zapsána zástavní práva ve prospěch věřitele – dražebního věřitele - navrhovatele 
dražby 
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v části B. LV je zapsáno 
       Věcné břemeno braní vody ze studny  
       oprávnění pro parc. St.10/1 
       povinnost k   parcela: 265/5 
       Vše zapsáno na LV 562 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, kat. prac. Náchod, obec   

Nový Hrádek, katastrální území Dlouhé 
Po doplacení celé ceny dosažené vydražením budou zástavní práva váznoucí na předmětu dražby 
vymazána!!! 
 
   
 V Českém Brodě dne 28.11.2019 
                                                                       

                                                                                            


