Dražby.net s.r.o., Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc
IČ: 483 96 389
Kancelář mobil: 734 358 335 (ÚT až ČT: 9 až 16 hodin)
e-mail: reznickova@drazby.net, www.drazby.net

OZNÁMENÍ O UPUŠTĚNÍ OD KONÁNÍ VEŘEJNÉ
DRAŽBY DOBROVOLNÉ
dle ustanovení § 22 zákona č. 26/2000 Sb.

1.

Místo, datum a čas zahájení dražby

Konání dražby elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese - portálu
www.okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET, dne 20.10.2021 se zahájením dražby v 10:00 hodin vyvoláním
licitátora.

2.

Označení předmětu dražby




Pozemek parc. č. St. 175 o výměře 41 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Babice, č.e. 112, rod. rekr
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 175,
Pozemek parc. č. 89/5 o výměře 1084 m2, vedený jako lesní pozemek, způsob ochrany pozemek určený
k plnění funkcí lesa,
Pozemek parc. č. 409 o výměře 25 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 282, v katastrálním území a v obci Babice, okres
Praha-východ, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ.

3.

Navrhovatel

Kancelář správců v.o.s., IČ: 04204867, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. A 26131, insolvenční správce dlužníka paní Anny
Wantochové, narozené v roce 1946, trvale bytem U Výmoly č. ev. 112, 251 01 Babice, ustanovená usnesením
Krajského soudu v Praze pod č.j. KSPH 62 INS 7508/2020.

4.

Dražebník

Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník oprávněný k
provádění veřejných dražeb na základě koncesní listiny vydané Okresním živnostenským úřadem v Olomouci dne
05.02.2001, pod č.j.: OŽÚ/03406/00/Kr/KP, ev. č.: 380500-80744-00.

5.

Nejnižší podání

Nejnižší podání stanovuje dražebník ve výši 920.000,- Kč.

6.

Důvod upuštění od dražby

Dražebník tímto v souladu s ustanovením § 22 odstavec (1) písmeno a) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
upouští od dražby na základě písemné žádosti vlastníka (navrhovatele).
D 18/2021

7.

Ostatní skutečnosti

Toto "Oznámení o upuštění od dražby" bylo sepsáno v devíti stejnopisech, z nichž jeden obdrží navrhovatel a dva
jsou určeny pro potřeby dražebníka. Po jednom vyhotovení zašle dražebník bez zbytečného odkladu osobám
uvedeným v ustanovení § 20 odstavec (5) zákona č. 26/2000 Sb.

V Olomouci dne 18.10.2021
Dražby.net s.r.o.
Vlasta Řezníčková, jednatelka

Vlasta
Řezníčková

…………..................................
dražebník

D 18/2021

Digitálně podepsal Vlasta Řezníčková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48396389,
o=Dražby.net s.r.o., ou=1, cn=Vlasta Řezníčková,
sn=Řezníčková, givenName=Vlasta,
serialNumber=P113096, title=jednatel
Datum: 2021.10.18 09:13:47 +02'00'

