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Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce č.j. 870DDE2022 
 o konání veřejné dražby dobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. 

 

Tento Dodatek č. 1 navazuje na vydanou Dražební vyhlášku o konání veřejné dražby dobrovolné elektronické a v souladu s § 21 
zákona o veřejných dražbách informuje o opravě písařské chyby. 
 

1.  Dražebník 

REXIM REALITY s.r.o., sídlem Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5, IČO: 49245031. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 20645.   
 

2.  Navrhovatel 

Hart & Partners, v.o.s., sídlem Kořenského 1107/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 04680294, jakožto insolvenční správce 
dlužníka: Development HB s.r.o., sídlem Horní Papšíkov 90, 580 01 Havlíčkův Brod – Poděbaby, IČO 04972384. 
 

3.  Místo, datum a čas zahájení dražby 

Dobrovolná dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím dražebního systému na internetové adrese: www.rajaukci.cz. 
Datum konání dražby byl stanoven na den 04.10.2022. Zahájení dražby bude provedeno na internetové adrese www.rajaukci.cz 
v 09:00 hod. 
 

4.  Vlastník předmětu dražby a předmět dražby dobrovolné elektronické 

Vlastník předmětu dražby: Development HB s.r.o., se sídlem Horní Papšíkov 90, 580 01 Havlíčkův Brod – Poděbaby, IČO 
04972384. Předmět dražby byl zapsán do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka. 
 

Předmětem elektronické dražby je bytová jednotka č. 4132/2 (1+kk), včetně všech součástí a příslušenství, zapsaná na listu 
vlastnictví č. 11896 pro katastrální území Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, 
Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, a to jmenovitě: 
Jednotky 
Č.p./č.jednotky                 Způsob využití             Způsob ochrany                 Typ jednotky                      Podíl na společných 
                                                                                                                                                              částech domu a pozemku  

4132/2                            byt                                                                          obč.z.                                       4975/105474 
Vymezeno v: 
                    Parcela:         St. 7951                      zastavěná plocha a nádvoří                                                   481 m2                
                    Součástí je stavba:   Havlíčkův Brod, č.p. 4132, byt. dům, LV 11895 
 

5.   Zjištěná změna stavu předmětu dražby 

Dražebník informuje o provedené opravě písařské chyby, která se týká chybně uvedené dispozice bytové jednotky v textu popisu 
předmětu dražby. Původně, chybně, uvedená dispozice bytu 2+kk není platná.  
Po provedené opravě písařské chyby je správná dispozice bytové jednotky 1+kk. Ostatní parametry bytové jednotky zůstávají bez 
změny. Bytová jednotka 1+kk, č. 4132/2, se nachází v 1.NP bytového domu v ulici Havlíčkova 4132, Havlíčkův Brod. 
 

6.   Ostatní 

Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce byl sepsán v pěti originálech. Text Dodatku č. 1 k Dražební vyhlášce zašle dražebník subjektům 
uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách. 
 

 

 

V Praze, dne 21.09.2022                                                                                   

 

 
.....................................                                                                      
REXIM REALITY s.r.o. 
Ing. Jan Kříž, jednatel                             
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