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Kredit group s.r.o. 
k.ú. Teplice nad Metují, RD č.p. 67

Ostravská aukční síň s.r.o.
OZNÁMENÍ O UPUŠTĚNÍ OD DRAŽBY
dobrovolné dle § 22 zák. č. 26/2000 Sb.

1.
Stanovený termín konání dražby:
Dne 13. února 2013 v prostorách hotelu Mercure Ostrava, ul. Českobratrská čp. 1742, Ostrava – Moravská Ostrava, v konferenčním sále, který je umístěný ve druhém nadzemním podlaží vpravo od centrálního schodiště, v 10:20 hod.

2.
Předmět dražby:
Stavba, část obce Teplice nad Metují, č.p. 67 – bydlení, rozsáhlé chráněné území, postavená na pozemku p.č.St. 103;	
Pozemek parcelní číslo St. 103 - zastavěná plocha a nádvoří, výměra 312 m2, rozsáhlé chráněné území;
Pozemek parcelní číslo 106 – zahrada, výměra 1470 m2, zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území;

vše, k.ú. Teplice nad Metují, obec Teplice nad Metují, okres Náchod, tak jak jsou tyto zapsány u katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod, na listu vlastnictví  č. 501.

Odhad ceny nemovitého předmětu dražby byl zjištěn v souladu s ust. § 13 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, v místě a čase obvyklém, posudkem soudního znalce Jaromíra Kleina č. 13554-414/12 , ze dne 28. 12. 2012 na částku 3.000.000,- Kč.

3.
Navrhovatel, vlastník:
Kredit group s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 1263/24, PSČ 702 00, IČ: 27850889, jednající jednatelem Lukášem Búllem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka 31633;

4.
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).

5.
Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o., se sídlem Ostrava, Poděbradova 41, okres Ostrava-město, IČ: 483 92 812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 11065.

6.
Dražebník tímto v souladu s § 22 zák.č. 26/2000 Sb. upouští od dražby, a to na příkaz navrhovatele o stažení dražené věci z dražby.

7.
Toto “Oznámení o upuštění od dražby” bylo sepsáno ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží navrhovatel a dva jsou určeny pro potřeby dražebníka. Po jednom vyhotovení zašle dražebník do 5-ti dnů osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb.

V Ostravě dne 12. 2. 2013







