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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  - společné vlastnictví 
účastníků veřejné dražby nedobrovolné elektronické prováděné dle zák. č. 26/2000 Sb. 

č. j.  251NDE2014 

 

Datum a místo konání dražby:  7.5.2014  v 10.00 hod na internetové adrese www.reximreality.portalaukci.cz          

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 vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 20645. 
 
Předmět veřejné dražby dobrovolné:  
Předmětem dražby nedobrovolné elektronické je soubor nemovitostí, který je evidován na Listu vlastnictví č. 7048 pro 
katastrální území Třebíč, obec Třebíč, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč. 
 

My, níže podepsaní  
 
jméno a  příjmení: ………………………………………………………….., 
 
rodné číslo: ………………………………..,  
 
bytem: ………………………………………………………………………………..………………..  
 
a 
 
jméno a příjmení ……………………………………………………….., 
 
rodné číslo: ………………………………..,  
 
bytem: …………………………………………………………………………..………………….. 
 

tímto  p r o h l a š u j e m e, 
 

- že splňujeme podmínky účastníka dražby, jak je uvedeno v ustanovení § 3 a § 36 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o 
veřejných         dražbách,  

- že jsme se dohodli na společném postupu při dražbě dobrovolné č.j. 251NDE2014, 

- že jsme se dohodli na výši svých spoluvlastnických podílů pro případ vydražení, 

- že toto čestné prohlášení je závazné, nevypověditelné a nezrušitelné minimálně do doby převzetí vydražených věcí, 

- že zmocňují společného zástupce: 

 

pana …......................................, r.č. ……………………...… bytem: …………………………………………………… 

aby se této dražby účastnil a jménem svým a  

 

jménem ....................................., r.č. .........………………… bytem: …………………………………………………….  

 

výše uvedený majetek dražil 
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My, níže podepsaní, dále prohlašujeme 

- že jsme se dohodli, že pro případ vydražení budou naše podíly na nabytém předmětu dražby následující:  

 
spoluvlastník   /  spoluvlastnický podíl 
 

…………………………..............................……....             ...................... 

 
....................……………………………......... …….            ...................... 
 

-  že společně a nerozdílně jsme uhradili dražební jistotu v celkové výši  200.000,- Kč 

-  že vydražíme-li majetek, který je předmětem dražby, uhradíme společně a nerozdílně cenu dosaženou vydražením. 
 

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

  

 


