
Dodatek č.3
Oznámení o nekonání dražby nedobrovolné

vyhotovený v souladu s § 46a, odst. 1, zák. č. 26/2000

Bod 1
1. Dražebník  

Obchodní  společnost  DRS IMMO, a.s. se  sídlem Brno,  Zábrdovice,  Příkop 843/4,  PSČ:  602 00,  doručovací 
adresa:  nám.  Práce  2512,  Zlín  PSČ  760  01,  identifikační  číslo  26  28  50  11,  jako  dražebník  oprávněný  
k provozování činnosti provádění veřejných dražeb na základě koncesní listiny vydané Okresním úřadem ve Zlíně 
– okresním živnostenským úřadem dne 2.5.2002 pod č.j. Z-739/07-P.
Zastoupená členem představenstva Ing. Jiřím Michalčíkem.

2. Navrhovatel  
INECON s.r.o.
IČ: 48151246
se sídlem Okružní 1144/19, 500 03 Hradec Králové
zapsáno v obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3334

3. Dlužník  
Pavel Veselý, r.č. 561226, bytem: Praha 8, Dolní Chabry, Žďárská 422/18

4. Vlastník předmětu dražby  
JUDr. Jana Horáková, r.č. 645207, bytem: Roztocká 176, Brnky, 250 66 Zdiby

5. Místo, datum a čas zahájení dražby:  
Dražba se koná v prostorách Hotelu Svornost,  Novozámecká 284, 190 12 Praha 9, dne 11.července 2013 se 

zahájením ve 12.10  hodin.
Zahájení dražby bude provedeno vyvoláním licitátora.

6. Zápis účastníků dražby:  
Zápis účastníků dražby se koná v místě konání dražby dne  11.července 2013  v době od  11.00 hod  do zahájení 

dražby.

7. Označení předmětu dražby:  
Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 422 postavený na parcele p.č. 1088
Pozemek:
- parcela p.č. 1088 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 1089 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 141 pro katastrální území Dolní Chabry, obec Praha, část obce Dolní Chabry, Katastrální 
úřad pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha

Bod 2
Dne 28.června 2013 bylo dražebníkovi doručeno předběžné opatření vydané Okresní soudem v Hradci Králové, 

kterým se navrhovateli dražby, jako zástavnímu věřiteli zakazuje do rozhodnutí soudu nakládat s právy vztahující se k 
zástavním právům k předmětu dražby.

V souladu s ustanovením § 46a, odst. 1, proto nelze dražbu provést v původně uveřejněném termínu.
Dražba bude provedena do 90 dnů poté, co se dražebník dozví o pominutí překážky.

Ve Zlíně dne 4.července 2013

____________________________
dražebník
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