č.j.: 0745 D 000012 / 15

Dodatek č. 1
k Dražební vyhlášce o konání dražby
dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.
V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 26/2000 Sb., zákona o veřejných dražbách v platném znění,
tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce o konání dražby dobrovolné
ze dne 30.9.2015.
Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje Bod 3. vyhlášky ze dne 30.9.2015 o nová práva a závazky na
předmětu dražby váznoucí.

I.
Dražba dobrovolná
Číslo dražby: 0745D000012/15
Číslo na centrální adrese: 10953926
1. Dražebník:
KOVA Group a.s.
IČO: 274 11 672, DIČ: CZ27411672
se sídlem náměstí Kinských 76/7, Praha 5, Smíchov
zastoupená Statutárním ředitelem Miloslavem Kovaříkem
2. Navrhovatel dražby:
Insolvenční správce JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D.
se sídlem Praha 1, Lazarská 1719/5, IČ: 69335176
jednající jako insolvenční správce dlužníka:
Jiřina Boušková
r.č.: 696024/1805, IČO: 74222295
bytem a místem podnikání Cheb, Komenského 616/24, PSČ: 350 02
3. Vlastník předmětu dražby:
Jiřina Boušková
r.č.: 696024/1805, IČO: 74222295
bytem a místem podnikání Cheb, Komenského 616/24, PSČ: 350 02
6. Místo, datum a čas konání dražby:
ražba bude uskutečněna elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese:
http://www.realdrazby.cz. Zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 2.11.2015 v 9:00 hodin na
internetové adrese http://www.realdrazby.cz. Od tohoto okamžiku mohou účastníci dražby činit
podání. Ukončení dražby se stanovuje na den 2.11.2015 nejdříve v 10:00 hodin (toto je nejčasnější
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možný okamžik skončení dražby). Elektronická dražba je zahájena prohlášením o zahájení dražby,
které se zobrazí v elektronickém dražebním systému.

II.
Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje Bod 3. vyhlášky ze dne 30.9.2015 o nová práva a závazky na
předmětu dražby váznoucích a ním spojených
Bod 3. odstavec s názvem „Na předmětu dražby váznou tato práva a omezení:“ vyhlášky se
doplňuje o následující:
g) Dle tvrzení vlastníka předmětu dražby, Jiřiny Bouškové je předmět dražby přenechán do užívání
její matce, se kterou má uzavřenou smlouvu, která jí dle jejího tvrzení opravňuje předmět dražby
doživotně užívat. Předmětná smlouva však přes opakované výzvy nebyla Jiřinou Bouškovou
doložena.

III.
Ostatní články Dražební vyhlášky ze dne 30.9.2015 se zůstávají beze změny.
V Praze dne 27.10.2015

Miloslav
Kovařík
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