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Oznámení o upuštění od veřejné dražby dobrovolné č.j. 770DD2021   
Toto Oznámení je vyhotoveno dle § 22 zákona 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách. 

 

1.  Dražebník 

REXIM REALITY s.r.o. se sídlem Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5, IČO: 49245031. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 20645.   
 

2.  Navrhovatel 

Kancelář správců v.o.s., sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, IČO: 04204867, zastoupený ohlášeným společníkem Ing. 

Tomášem Kučerou. Navrhovatel je insolvenční správce dlužníka: Ladislav Fišara, nar. 26.07.1949, bytem Medkova 419/1, 789 85 

Mohelnice. 
 

3.  Vlastník předmětu dražby 

Vlastník předmětu dražby: Ladislav Fišara, nar. 26.07.1949, bytem Medkova 419/1, 789 85 Mohelnice. Předmět dražby byl 

zapsán do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka. 
 

4.  Místo, datum a čas dražby 

Dražba se měla uskutečnit dne 26.03.2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti v sídle dražebníka na adrese Radlická 1170/61, 150 

00 Praha 5. 
 

5.   Předmět dražby dobrovolné 

Předmětem dražby měl být soubor nemovitostí, včetně všech součástí a příslušenství, zapsaný na listu vlastnictví č. 585 pro 

katastrální území Náklo, obec Náklo, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, a to 

jmenovitě: Nemovitosti, Pozemky 

Parcela Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití     Způsob ochrany 

St. 301 677               zastavěná plocha a nádvoří     

          Součástí je stavba: Náklo, č.p. 181, bydlení 

          Stavba stojí na pozemku p.č.: 301 

St. 381                               40     zastavěná plocha a nádvoří 

          Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba 

          Stavba stojí na pozemku p.č.: 381 

St. 382                               36     zastavěná plocha a nádvoří 

          Součástí je stavba: bez čp/če, garáž 

          Stavba stojí na pozemku p.č.: 382 

St. 383                               20     zastavěná plocha a nádvoří 

          Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba 

          Stavba stojí na pozemku p.č.: 383 

St. 384                               88     zastavěná plocha a nádvoří 

          Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba 

          Stavba stojí na pozemku p.č.: 384 

536/2                                885     zahrada                                                                                           zemědělský půdní fond 

536/3                                205     ostatní plocha                                           jiná plocha 
 

 

6.   Důvod upuštění od dražby dobrovolné 

Dle ustanovení § 22 zákona 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, v platném znění, dražebník oznamuje, že od konání veřejné 

dražby dobrovolné č.j. 770DD2021  u p u s t i l, a to v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných dražbách. 
 

7.   Závěrečná ustanovení 

Toto Oznámení bylo sepsáno v pěti stejnopisech. Text Oznámení zašle dražebník v souladu s § 20, odst. 5 a § 22, odst. 3 zákona o 

veřejných dražbách 

 

V Praze, dne 19.03.2021                                      

 

 

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

REXIM REALITY s.r.o.                                                                                                  

Ing. Jan Kříž, jednatel                                                                                                                                                                                     
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