Dodatek č.1. k Dražební vyhlášce o konání dražby nedobrovolné
elektronické
dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen „Zákon“) a Vyhlášky č.
18/2014 Sb.
Místo, datum a čas zahájení dražby:
Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu
www.drazebniweb.cz
16.01.2019 v 14:00
Ukončení dražby:
16.01.2019 v 15:00.
Předmětem dražby jsou nemovitostí:
- parcela č. 129/1 o výměře 347m2 ostatní plocha,
- parcela č. 129/2 o výměře 152m2 zast. plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Svinišťany, čp 25, bydlení
Stavba stojí na poz. p.č. 129/2
- parcela č. 129/4, o výměře 157m2, ostatní plocha
v části C. LV je zapsáno:
Zástavní právo smluvní č. úvěru 10060/15/LCD
-do cel výše 1.300.000,-Kč
-bud. pohl. do cel. výše 2.600.000,-Kč
Česká spoř. a.s. pov. k parc. 129/2, 129/4
Zákaz zcizení Česká spoř. a.s. pov. k parc. 129/2, 129/4
Zástavní právo z rozh. správ. orgánu k zajištění pohl. ve výši 36.075,-Kč vč. přísl. pro ČR. ( OSSZ)
pov. k parc 129/1,2,4
Zástavní právo z rozh. správ. orgánu k zajištění pohl. ve výši 112.573,-Kč vč. přísl. pro ČR. ( OSSZ)
pov. k parc 129/1,2,4
Vše zapsáno na LV 587 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, kat. prac. Náchod, obec
Dolany, katastrální území Svinišťany
Navrhovatel: František Zikmund, bytem Pod Vinicí 732, 552 03 Česká Skalice
dále jen ,,navrhovatel“
Zástavce - dlužník: Pavel Zikmund, bytem Pod Vinicí 732, 552 03 Česká Skalice
dále jen ,,zástavce“ a „dlužník“
Dražebník: Aukční centrum BUSSMARK, s.r.o., IČ: 27224163, DIČ: CZ27224163
zastoupená jednatelem Milošem Horou se sídlem: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč, provozovna
Bezručova 249, 280 01 Český Brod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C., vložka 105727, tel.: 602 14 14 04, hora@bussmark.cz, www.bussmark.cz

Dražebník oznamuje, že v Dražební vyhlášce vydané dne 23.10. 2018 bylo administrativní chybou
neuvedeno zapsané zástavní právo smluvní.

Zástavní právo smluvní na existující pohledávky ze smlouvy o půjčce z 3.5.2014 ve výši 100 000,-Kč,
oprávnění pro Zikmund František, Pod Vinicí 732, 55203 Česká Skalice, povinnost k Parcela: 129/1,
Parcela: 129/2, Parcela: 129/4

Dražebník poskytuje osobní informace v souladu s ustanoveními GDPR a zákona 26/2000 Sb. v pl. zn.
potřebných k vydání tohoto Dodatku.
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V Praze dne 24.10.2018

Aukční centrum Bussmark, s.r.o.,

