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.9 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:
15.2.2018 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 a zástavce: Antonie Lainerová, bytem Mšenská 3952/40, Mšeno nad Nisou, 46604
Jablonec nad Nisou
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:
- číslo jednotky 3952/11 byt, vymezeno v budova Mšeno nad Nisou, č.p. 3951, 3952,
bydlení, LV 7269
na parc.348/16 zastavěná plocha a nádvoří, výměra 361m2
podíl na spol. částech domu a poz. 581/20890
v části C. LV jsou zapsána omezení vl. práv:
Zást. právo sml. k zaj. bud. pohl. ve výši 1.561.125,-Kč s přísl. HIT Partners Invest a.s. pov.
k jedn. 3952/11
Zást. právo sml. k zaj. spl. jistiny úvěru v cel. výši 1.926.316,- Kč a přísl. HITPartners Invest
a.s. pov. k jedn. 3952/11
Související zápis Podzástavní právo jistina ve výši 32.000.000.,-Kč a přísl. ANO spoř. dr. pov.
k j. 3952/11
Vše zapsáno na LV č. 8132 a LV 7269 u Kat. úřadu pro Liberecký kraj, kat. prac. Jablonec nad
Nisou, obec Jablonec nad Nisou, kat. Mšeno nad Nisou
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