
 

Královská dražební a. s., Kateřinská 482, 128 00 Praha 2 

IČ: 24811505, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 16965 

Tel.: 775 870 776, Email: drazby@kralovskadrazebni.cz 
 

OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  OO  UUPPUUŠŠTTĚĚNNÍÍ  OODD  DDRRAAŽŽBBYY 
 nedobrovolné dle § 46 zák. č. 26/2000 Sb. 

č. 140529501N-2014 

 

Termín konání dražby: 
Bod 1. 

Dne 29. 5. 2014, na adrese: elektronická dražba pomocí dražebního systému na www.prodej-drazbou.cz. Zahájení dražby mělo 

být v 12:00 hod. a ukončení v 13:00 hod. 

 

 

Předmět dražby: 
Bod 2. 

Nemovitosti v katastrálním území Třešť, obec Třešť: 

 pozemek p. č. 2229/3 o výměře 1612 m2- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, 

stavba stojí na pozemku p. č. 2229/1 

 pozemek p. č. 2229/2 o výměře 1959 m2, zastavěná plocha a nádvoří 

 pozemek p. č. 2229/3 o výměře 232 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - rodinný dům 

Třešť č. p. 166, stavba stojí na pozemku 2229/3 

 pozemek p. č. 2229/4 o výměře 281 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí jiná stavba bez čp/če, stavba 

stojí na pozemku p. č. 2229/4, LV 791 

 pozemek p. č. 2229/9 o výměře 68 m2 - zastavěná plocha a nádvoří 

 pozemek p. č. 2229/10 o výměře 232 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če – garáž 

– LV791 

 pozemek p. č. 2255/2 o výměře 227 m2 - zahrada  

 pozemek p. č. 2262 o výměře 180 m2 – ostatní plocha 

to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava na LV 3429. 

 

Bod 3. 

Dlužník:  
Ing. Jiří Hron, narozen 3. 8. 1962, bytem Praha 9 - Vysočany, Pod Pekárnami 162/9, PSČ 190 00. 

Vlastník předmětu dražby:  
TŘEŠŤ s.r.o., Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 27745520, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 

199524. 

Bod 4. 

Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 1.500.000,- Kč. 

 

Bod 5. 

Dražebník: 

Královská dražební a.s., se sídlem:  Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00,  IČ: 248 11 505, jednající Václavem 

Törökem, předsedou představenstva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956 

www.kralovskadrazebni.cz 

 

Navrhovatel:  

Jaroslav Kašpar 

bytem: Praha 4 - Modřany, Angelovova 3168/5, PSČ 143 00 

dat. nar. 11. 12. 1979 

 

Bod 6. 

Dražebník tímto v souladu s § 46 zák. č. 26/2000 Sb. upouští od dražby, a to z důvodu zahájení insolvenčního řízení podáním 

návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení vlastníka předmětu dražby, který byl podán dne 29. 5. 2014 u Městského 

soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS 14781 / 2014. 

 

Bod 7. 

Toto  “Oznámení  o  upuštění  od  dražby”  bylo  sepsáno  v  12  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 § 43 odst. 5 zák. č. 

26/2000 Sb. 

 

Praha 2, 29. 5. 2014 

 
................................................................................................................... 

Václav Török, dražebník 
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