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

č. j. 781ND2021 

 
Datum a místo konání dražby:  07.05.2021  v 16.00 hod na adrese Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5, zasedací místnost.         

Dražebník: REXIM REALITY s.r.o., sídlem Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5, IČO: 49245031. Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 20645. 
  
Předmět veřejné dražby nedobrovolné:  
Předmětem dražby nedobrovolné je nemovitost - bytová jednotka č. 943/430 v bytovém domě č.p. 943, ulice Pod Harfou 34, Praha 9, 
Vysočany, s příslušenstvím a podílem ve výši 508/254903 na společných částech domu č.p. 943 a pozemcích č.parc. 991/146, 991/147, 
991/148, 991/149, 991/189, 991/190, 991/191, 1842/6,1842/7 a 1842/8, vše vedené na listu vlastnictví č. 5481, pro katastrální území 
Vysočany, obec Praha, vedeno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, katastrální pracoviště Praha. K bytu přísluší parkovací stání 
č. 2091/B1 v halové garáži v PP bytového domu. 
 
 
Já, níže podepsaný/á: ………………………………………………………….., 
 
datum narození: ………………………………..,  
 
bytem: …………………………………………………………………..……..,  

 
 

tímto  p r o h l a š u j i, 
 
že splňuji podmínky účastníka dražby, jak je uvedeno v ustanovení § 36 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách. Současně 
prohlašuji, že jsem v souladu s Dražební vyhláškou č.j. 781ND2021 zaplatil dražební jistotu v celé její výši. 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 osobních údajů. 
 
Dále pak prohlašuji, že prostředky použité na úhradu dražební jistoty a prostředky, které v případě vydražení předmětu dražby použiji na 
úhradu ceny dosažené vydražením, nejsou součástí mého společného jmění manželů dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku 
(zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) dále jen „SJM“.  Z tohoto důvodu nebude ani předmět dražby, pokud se stanu vydražitelem, 
součástí mého SJM. 
 
  
 
 
 

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