
 

 

                                                                               
 

 
 

 
 REXIM REALITY  s.r.o.,  Murmanská 1475/4, 100 00  Praha 10, IČ: 49245031, DIČ: CZ49245031 

společnost  je zapsaná  v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 20645 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
účastníka (manželů) dražby dobrovolné elektronické prováděné dle zák. č. 26/2000 Sb. 

č. j.  219DDE2014 

 
Datum a místo konání dražby:   9.4.2014 v 11.00 hod na internetové adrese: 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 dobrovolné je část souboru nemovitostí zapsaných na Listu vlastnictví 430 pro katastrální území Mikulovice u Znojma, 
obec Mikulovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Jedná se konkrétně o:  
 
Nemovitosti 
Pozemky 
Parcela Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 

210             968   zastavěná plocha a nádvoří   
28                          624 zahrada  zemědělský půdní fond 
 
Stavby              
Typ stavby 
Část obce, č. budovy Způsob využití Způsob ochrany Na parcele 

Mikulovice, č.p. 175 rod. dům  St. 210 
 
Předmětem dražby nejsou: 
zbylé parcely na LV 430:  Parcela 665 – 662 m2 - lesní pozemek, Parcela 679/22 – 4.277 m2 - orná půda a Parcela 974/1 – 8.999 m2 
- orná půda. 

My, níže podepsaní manželé 
 
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 zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách. 
Současně prohlašujeme, že jsme v souladu s “Dražební vyhláškou č.j.: 219DDE2014 zaplatili dražební jistotu v celé její výši. Oba manželé 
se shodli, že v této dražbě manželskou dvojici bude zastupovat: 
 

……………………………………………………………….. 
 

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


