DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

OZNÁMENÍ O UPUŠTĚNÍ OD DRAŽBY
DOBROVOLNÉ
vyhlášené dražební vyhláškou č. 908-DD/17
vyhotovené dle § 22 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Dražebník:

Dražební společnost MORAVA s.r.o.
sídlem:
Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01
IČ:
26 27 59 53
č. koncese: ŽU-K/1/02-P, Okresní úřad Zlín, referát Okresní
živnostenský úřad
zastoupena: ředitelka společnosti Marcela Koutná
bank. spojení: č.ú. 178404758/0300, ČSOB, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 41371

Navrhovatel:

Mgr. Miroslav Sládek
se sídlem:
Heršpická 800/6, Brno, PSČ 639 00
správce konkursní podstaty úpadce
Svit a.s. Zlín
se sídlem:
Šedesátá č.ev. 64/2, Zlín, PSČ 760 01
IČ:
00013552
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B,
vložka 181

I.

DATUM, MÍSTO A ČAS DRAŽBY

1. Veřejná dražba dobrovolná (dále jen „dražba“) se měla konat dne 11.1.2018.
2. Zahájení zápisu účastníků dražby mělo proběhnout od 10:30 hod. do zahájení dražby, zahájení
dražby mělo být učiněno vyvoláním licitátora v 11:00 hod.
3. Místo konání dražby: v aukční síni-v sídle dražebníka, na adrese: Zlín, ulice Dlouhá 4433.
II.

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU DRAŽBY

Předmětem dražby měl být soubor věcí nemovitých, včetně součástí a příslušenství specifikovaný v
dražební vyhlášce č. 908-DD/17, ve vlastnictví úpadce Svit a.s. Zlín, se sídlem Zlín, Šedesátá č.ev.
64/2, PSČ 760 01, IČ 00013552.
Soubor nemovitostí měl být dražen pod názvem „Podzemní stavba se samostatným účelovým
určením – železobetonový průchozí kanál Zlín“.
Objekt není jako podzemní stavba zapsán v katastru nemovitostí (dále jen „předmět dražby“).
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III.

DŮVOD UPUŠTĚNÍ OD DRAŽBY

Dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění, Vám
sdělujeme, že dražebník od konání veřejné dobrovolné dražby vyhlášené dražební vyhláškou č. 908DD/17 ze dne 27.11.2017
upustil,
a to v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) a h) zákona o veřejných dražbách, jelikož bylo upuštěno od
dražby na základě Odstoupení od smlouvy o provedení dražby navrhovatelem ze dne 9.1.2018.
IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona o veřejných dražbách vyrozumí písemně
dražebník o upuštění od dražby a důvodech upuštění od dražby bez zbytečného odkladu osoby
uvedené v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách.
2. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam dražebník,
v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona o veřejných dražbách, i oznámení o upuštění od
dražby.

Ve Zlíně dne 9.1.2018

……………………………...
Dražební společnost MORAVA s.r.o.
Marcela Koutná
ředitelka společnosti

Dražební společnost MORAVA s.r.o., IČO: 26 27 59 53
sídlem: Zlín, Dlouhá 4433, PSČ 760 01
kontakt: tel: 603 509 979, 731 569 896, tel/ fax: 577 011 416, www.draspomorava.cz, e-mail: draspomorava@draspomorava.cz
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