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OZNÁMENÍ o upuŠrĚNÍ oo roNÁNÍ vnŘn.rNÉ onq.Žny NEDoBRovor,NÉ
dle ustanovení $ 46 zákona č. 2ó12000 sb.

Místo. datum a čas zaháiení dražbv: konríní elekhonicky prostřednictvím internetového portálu
www.okdrazbv.cz , dne |2.6.2013 se zahájením dražby v 10:00 hodin vyvoláním licitátora.

Označení předmětu dražby: budova č.p. 111, část obce Svojšice (rodinný dům), postavená na pozemku parc.
č. st' 196, budova bez čp/če (garáž), postavená na pozemku parc. č. st. l97, pozemek parc. č. st. 196
(zastavěná plocha a nádvoří) o ýměře l2l n}, pozemek parq. č. Št. rsz (zastavěná plocha a nádvoří) o ýměře
26 rtf , pozemek parc. č. 108/44 (orná půda) o ýměře 6i3 m2, způsob o"ň'uny zeme'actsty půdni foád' 3Jk jsou
t5Éo nemovitosti zapsiíny na listu vlastniďví č.379, v katastrálním území Svojšice u Choltic, v obci Svojšice, u
Katastrálního úřadu pro Pardubiclqý kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

NaJlrhovatel: Credico errrope a.s', IČ: 24840262, se sídlem: Praha l, Malá Stran4 Maltézské náměstí 537/4,
PSC l l8 00, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Městslcým soudem v Pruzepod sp.zr. B l7l43.

Dlužqik. zástavce. vlastník: DluŽríky navrhovatele jsou pan Miloslav Novotný, narozen v roce 1980,
podnikající pod IC: 74774786, s místem podnikaní Svojšice 79, 533 62 Svojšice' býem Svojšice 1 l1' 533 62
Svojšice a na základě dohody o přistoupení kzávazku paní Marie Novotná,'narozená vroce 1975, bytem
Svojšice 1l1,533 62 Svojšice.

Nemoútosti, které zajišťují pohledávku nawhovatele veřejné drůby nedobrovolné, které jsou předmětem
dražby nedobrovolné, jsou ve společném jmění manželů pana Miloslava Novotného, narozeného v roce l980 a
paní Marie Novotné, narozené vroce 1975, oba bytem Svojšice 11l, 533 62 Svojšice, kteří jsou záltoveň,
zistavci.

Dražebník Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: olomouc, ulice Sokolská čp. 584/1l, PsČ 772 O0,
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Krajslcým soudem v ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník
oprávněný k provádění veřejných dr7ž9b na základé koncesní listiny vydané okresním živnostenshým uřadem
v olomouci dne 5.2.20Ol,pod čj.: ob3/B4o6/o0llk/I(P, ev. č.: 38ós00-80744-00.

6. Neinižší po4ání: Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 990.000,- Kě'

7, Důvod upuštění od dražbv: Dražebník tímto v souladu s ustanovením $ 46 ďstavec (l) písmeno b) zákona č.
2612000 Sb., upouští od dražby na základě řádně doručené písemné žádosti navrhovatele.

8. 9statní skutečnosti: Toto "ozniímení o upuštění od dražby" bylo sepsáno v jedenáďi stejnopisech, z nicltž
jeden obdrží navrhovatel a dvajsou určeny pro potřeby dražebníka. Pojednom vyhotovení zašle dražebník bez' zbýečného odkladu osobám uvedeným v ustanovení $ 43 odstavec (5) zríkona ě.26/2000 Sb., a na Katastrální
úřad pro Pardubiclcý kraj, Katastrální pracoviště Pardubice s žádostí o qýmaz zapsané pomámky o podaném
náwhu na provedení veřej né dražby nedobrovolné
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