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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
účastníka (právnické osoby) dražby dobrovolné prováděné dle zák. č. 26/2000 Sb. 

č. j. 573DD2018 

 
Datum a místo konání dražby:  27.12.2018  v 11.00 hod na adrese Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10, zasedací místnost          

Dražebník: REXIM REALITY s.r.o., se sídlem Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10, IČ: 492 45 031. Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 20645. 
  
Předmět veřejné dražby dobrovolné:  
Předmětem dražby je bytová jednotka, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, která je evidována na 
listu vlastnictví č. 4913 pro katastrální území Strašnice, obec Praha, vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha, a to jmenovitě: 
Nemovitosti 
Jednotky 
Č.p./č. jednotky Způsob využíti Způsob ochrany Typ jednotky Podíl na společných            

částech domu a pozemku 

93/12                byt                                                          byt.z.           38/1000 
Vymezeno v.                    
                    Budova:            Strašnice, č.p. 93, byt. dům, LV 2412 
                                              na parcele         1225, LV 2412 
                   Parcela              1225            zastavěná plocha a nádvoří                                                     335 m2                 

 
 
 
Já, níže podepsaný/á: ……………………………………………………………………...........  
 
datum narození: ……………………. bytem: ………………………………………………………… 
 
jednající jako: ……………………………………………………………………………………  
 
za společnost: …………………………………………………………………………………… 
 
IČ: …………………………….  
 
se sídlem: ……………………………………………………….………………………………. 
 

tímto  p r o h l a š u j i, 
 

že výše uvedená obchodní společnost splňuje podmínky účastníka dražby, jak je uvedeno v ustanovení § 3 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o 
veřejných dražbách. Dále prohlašuji, že souhlasím ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, se zpracováním všech 
osobních údajů. 
Současně prohlašuji, že jsem v souladu s Dražební vyhláškou č.j. 573DD2018 zaplatil dražební jistotu v celé její výši. 
 
 
 
 

........................................................   
datum a podpis    
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