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Oznámení o upuštění od opakované dražby nedobrovolné elektronické č.j. 744NDE2020   
Toto Oznámení je vyhotoveno dle § 46 zákona 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách. 

 
 

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, v oddíle C, vložka 20645.   
 

2.  Navrhovatel 

HL Investment Solutions s.r.o., sídlem Na Příkopě 988/31, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 05980623. Společnost je zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 273822. 
 

3.  Vlastník předmětu dražby, dlužník a zástavce 

Vlastník předmětu dražby a zástavce: Renata Sochatzi, nar. 02.11.1949, Mariánská 260, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. 

Dlužník: Dita Sochatzi, nar. 10.05.1978, bytem Mariánská 260, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. 
 

4.  Místo, datum a čas dražby 

Dražba se měla uskutečnit elektronicky prostřednictvím dražebního systému na internetové adrese: www.portalaukci.cz/rexim. 

Datum konání dražby bylo stanoveno na den 19.01.2021 od 15.00 hod.  
 

5.   Předmět opakované dražby nedobrovolné elektronické 

Předmětem opakované dražby nedobrovolné elektronické měla být nemovitost - bytová jednotka č. 943/430 v bytovém domě č.p. 

943 (LV 5157), ulice Pod Harfou 34, Praha 9 - Vysočany, včetně příslušenství a podílu 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.  
  

6.   Důvod upuštění od opakované dražby nedobrovolné elektronické 

Dle ustanovení § 46 zákona 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, v  platném znění, dražebník oznamuje, že od konání 

opakované dražby nedobrovolné elektronické č.j. 744NDE2020  u p u s t i l, a to v souladu s § 46 odst. 1 písm. b) zákona o 

veřejných dražbách, tj. na základě písemné žádosti navrhovatele dražby. 
 

7.   Závěrečná ustanovení 

Toto Oznámení bylo sepsáno v šesti stejnopisech. Text Oznámení zašle dražebník osobám uvedeným v § 41 odst. 2 a v § 43 odst. 
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V Praze, dne 18.01.2021                                      

 

 

 

 

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

REXIM REALITY s.r.o.                                                                                                  

Ing. Jan Kříž, jednatel                                                                                                                                                                                     
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