DODATEK k DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE
dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Dražebník vyhlašuje tímto Dodatkem č.2 na základě § 46a Zákona č.26/2000 Sb.
v platném znění nový termín konání veřejné dražby nedobrovolné, která se měla
konat dne 28.6.2017 od 14:00 hod. na den 2.8.2017 od 13:30 hod. v aukční síni
společnosti Aukční centrum BUSSMARK,s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 – Krč,
jakožto i další rozhodné skutečnosti týkající se dražby, které v období od uveřejnění
původní dražební vyhlášky nastaly nebo k jejichž změně v tomto období došlo.
Důvodem pro vydání dodatku č.2 a pro odložení dražby původní byly zákonné
důvody bránící provedení dražby v původním termínu.
Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby
27.7.2017 od 15:00 hod. do 16:00 hod. - po předchozí tel. dohodě nejméně 24 hod. před
konáním prohlídky. 28.7.2017 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,
Účastníci dražby jsou povinni složit dražební jistotu. Mohou ji složit u dražebníka již od
okamžiku vydání tohoto Dodatku, a to v hotovosti při dodržení podmínek pro platbu
v hotovosti dle Zákona nebo na účet dražebníka 601412/5500 VS: RČ nebo IČ, nejpozději však
do zahájení dražby. Pokud účastník dražby složí dražební jistotu formou bankovní záruky, je
povinen dražebníkovi doručit záruční listinu, která musí obsahovat prohlášení bez výhrad a
námitek do výše 270.000,-Kč. Bankovní záruka musí být platná 160 dní po skončení dražby.
Dražebník bude v záruční listině označen následně: Aukční centrum Bussmark, s.r.o., IČ: 272
24 163 Bankovní záruka musí být vystavena bankou se sídlem na území ČR nebo zahraniční
bankou oprávněnou působit v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, na území ČR a musí být vystavena v českém jazyce.
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, fax: 227157105,

V Praze dne 28.6. 2017
Dražebník

_________________________
Aukční centrum Bussmark, s.r.o.,
Miloš Hora jednatel
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