Dodatek č. 1
k DRAŽEBNÍ VYHLÁŠCE č. N 30/2017 ze dne 12.12.2017,
kterou Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník oprávněný k
provádění veřejných dražeb na základě koncesní listiny vydané Okresním živnostenským úřadem v Olomouci dne
05.02.2001, pod č.j.: OŽÚ/03406/00/Kr/KP, ev. č.: 380500-80744-00 (dále jen „dražebník“)

vyhlašuje
podle ustanovení § 43 a ustanovení 16a zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky č. 18/2014, o
stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrhovatele G. P. Investments a.s., IČ: 28507461,
se sídlem Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp.zn. B 14924 (dále jen „navrhovatel“)

konání

veřejné

dražby

nedobrovolné - elektronické

(dále jen „dražba“)
Dražba se koná elektronicky dne 28.2.2018 prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese - portálu
www.okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, a
to v 11:00 hodin. Ukončení dražby bude nejdříve za 30 minut tj. v 11:30 hodin.
7. Popis práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených – jsou v něm uvedeny údaje
pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů zcela neodpovídá.
K dnešnímu dni 26.2.2018 jsou na listu vlastnictví zapsána níže uvedená zástavní práva:


Zástavní právo smluvní ve prospěch G. P. Investments a.s., IČ: 28507461, se sídlem Ostrovského 253/3,
Smíchov, 150 00 Praha 5, k zajištění pohledávky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru č.
90527024 ze dne 15.11.2012, ve výši 800.000,-Kč, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen
rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kutná Hora pod č.j. V4730/2012-205. Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 16.11.2012. Právní účinky
vkladu práva ke dni 22.11.2012. Listina: Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 18.10.2017. Právní
účinky zápisu ke dni 06.11.2017. Zápis proveden dne 28.11.2017.
Související zápisy: Podzástavní právo ve prospěch NEY spořitelní družstvo, IČ: 26137755, se sídlem
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 18600 Praha 8, k zajištění pohledávky: Označená jiným způsobem,
Podzástavní právo se zřizuje k zajištění stávajících a budoucích pohledávek až do výše 30.000.000,- Kč (z
toho na jistině ve výši 15.000.000,- Kč a příslušenství), které budou vznikat do 1.8.2030, vyplývající ze
Smlouvy o úvěru č. 1332700032, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kutná Hora pod č.j. V-7884/2017-205.
Listina: Smlouva o zastavení pohledávky zajištěné zástavním právem ze dne 27.11.2017. Právní účinky
zápisu ke dni 29.11.2017. Zápis proveden dne 21.12.2017.

V Olomouci dne 26.2.2018
Dražby.net s.r.o.
Vlasta Řezníčková, jednatelka
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dražebník

Digitálně podepsal Vlasta Řezníčková
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-48396389,
O=Dražby.net s.r.o. [IČ 48396389], OU=1,
CN=Vlasta Řezníčková, SN=Řezníčková,
GN=Vlasta, serialNumber=P113096, title=jednatel
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu
Umístění:
Kontakt:
Datum: 26.02.2018 10:21:06

