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 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:
6.9.2017 od 14:00 hod. v aukční síni společnosti Aukční centrum BUSSMARK, s.r.o., Štúrova 1701/55,
Praha 4.
Navrhovatel:
HIT Partners Invest a.s. se sídlem Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00 Praha , IČ: 04758200
Dlužník:
Roman Bartovský, bytem č.p. 245, 330 25 Blatnice. a Nikola Bartovská , bytem č.p. 245, 330 25
Blatnice,
Zástavce: Eva Pavezová, bytem č.p. 167, 33025 Blatnice
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, fax: 227157105,
Označení předmětu dražby:
- parc. St. 164, výměra 594m2, zast. plocha a nádvoří, součástí je stavba Blatnice č.p. 167 ,
RD stavba stojí na poz. p.č. St. 164
v části C. LV omezení vlastnického práva je zapsáno:
Věcná břemena chůze a jízdy pov. k parc St. 164 opráv. pro parc.41/8,41/14,St.538
Věcné břemeno provoz. a zříz. vedení Čez Distribuce povin. k parc. St 164
Zástavní právo smluvní pohl. ze sml. o úvěru pro HIT Partners Invest a.s. ve výši 1.800.000,Kč a bud. pohl. pov. k parc. St. 164
Zástavní právo smluvní veš. pohl. zajištěné zást. sml. až do výše 8.700.000,-Kč pro HIT
Partners Invest a.s. pov. k parc. St. 164
Související zápis Podzástavní právo jistina ve výši 32.000.000.,-Kč a přísl. ANO spoř. dr.
Vše zapsáno na LV č. 163 u Kat. úřadu pro Plzeňský kraj, kat. prac. Plzeň sever, obec Blatnice, kat.
území Blatnice u Nýřan

V Praze dne 4.9.2017

__________________________
Aukční centrum BUSSMARK, s.r.o
Miloš Hora, jednatel
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