
 

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 
 

OZNÁMENÍ  O  UPUŠTĚNÍ  OD  DRAŽBY 
 dobrovolné dle § 22 zák. č. 26/2000 Sb. 

č. 170310210D2017 

 

 

Termín konání dražby: 
Bod 1. 

Dne 10. 3. 2017, na adrese: http://www.prodej-drazbou.cz/auction_detail.html?id=40609, 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. 

Předmětem dražby jsou nemovitosti v katastrálním území Prkenný Důl, obec Žacléř a to konkrétně: 

 Pozemek parcelní číslo St. 123 o výměře 206 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – rodinný dům Prkenný Důl č. 

p. 60, stavba stojí na pozemku parcelní číslo St. 123 

 Pozemek parcelní číslo St. 150 o velikosti 167 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – jiná stavba – bez čp/če., 

stavba stojí na pozemku parcelní číslo St. 150 

 Pozemek parcelní číslo 223/2 o výměře 470 m2 – ostatní plocha 

 Pozemek parcelní číslo 224/2 o výměře 1696 m2 – trvalý travní porost 

 Pozemek parcelní číslo 346 o výměře 1082 m2 – trvalý travní porost 

 Pozemek parcelní číslo 596 o výměře 545 m2 – trvalý travní porost 
a to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na LV 1345. 

 

Bod 3. 

 

Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 13.800.000,- Kč. 

 

Bod 4. 

Dražebník: 

Královská dražební a.s., se sídlem:  Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00,  IČ: 248 11 505 
jednající na základě plné moci Václavem Törökem, ředitelem společnosti 

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

www.kralovskadrazebni.cz 

 

Navrhovatel:  

Mgr. David Gracík, Libčany 227, 503 22 Libčany, datum narození: 16. 10. 1969 

Bod 5. 

 

Dražebník tímto v souladu s § 22 zák. č. 26/2000 Sb. upouští od dražby, a to na základě pokynu navrhovatele. 

 

Bod 6. 

 

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 § 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb. 

 

 

Praha 2, 9. 3. 2017 

 

 

 

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

Václav Török - zmocněnec 

dražebník 
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