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DOBROVOLNÉ DRAŽBYDOBROVOLNÉ DRAŽBY dle zákona č. 26/2000

Místo konání:Místo konání: Městské divadlo Chomutov, B. Němcové č. p. 552, Chomutov, v zasedací místnosti  

Datum konání: Datum konání: 20. listopadu 2003 (čtvrtek) od 16.00 hodin

číslo
poř.

číslo
popisné ulice, pozemková

parcela číslo o výměře, ostatní stavby
uživatelé 

bytů 

dražební 
jistota
/v Kč/

nejnižší 
podání /Kč/

nejnižší 
podání 

snížené na   
/v Kč/

nejnižší 
podání 

snížené na   
/v Kč/

01 pozemek na pozemek na 
stavbu RDstavbu RD TřebízskéhoTřebízského ostatní plocha č.1787/1 – 690 m2, 

zastavěná plocha –  č. 1789 - 42 m2, ---- 84.000,- 420.000,- ------ -------

02 22322232 ŠafaříkovaŠafaříkova zastavěná plocha č.494 – 356 m2, 
zahrada č. 508/1 - 113 m2, 6 200.000,- 1.000.000,- 500.000,- 200.000,-

03 22352235 ŠafaříkovaŠafaříkova zastavěná plocha č.493 – 353 m2, 
zahrada č. 508/2 - 114 m2, 6 200.000,- 1.000.000,- 500.000,- 200.000,-

1. Dražebník: Josef Ašenbrener, IČO 44243537, Václavská 3544, Chomutov, PSČ 430 03 zastoupeno: Josefem Ašenbrenerem
2.  Zápis na dražbu se provádí od 14.30 do 16.00 hodin v místě konání dražbyZápis na dražbu se provádí od 14.30 do 16.00 hodin v místě konání dražby. Dle dražebního řádu je nutné při zápisu v den dražby doložit doklad 

o zaplacení dražební jistoty ve výši 20% na účet č. 2119210207/0100, variabilní symbol: č.p. dražené nemovitosti , vedený u Komerční banky 2119210207/0100, variabilní symbol: č.p. dražené nemovitosti , vedený u Komerční banky 
v Chomutově, nebo v hotovosti k rukám dražebníkav Chomutově, nebo v hotovosti k rukám dražebníka. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem 21. 10. 2003 a končí zahájením dražby21. 10. 2003 a končí zahájením dražby.

3. Prohlídky dražených nemovitostí byly stanoveny na 6. 11. a 13. 11. 2003 v 16.00 hod 6. 11. a 13. 11. 2003 v 16.00 hod. Sraz zájemců je před nemovitostí. Pokud nebude umožněna 
řádná prohlídka předmětu dražby, bude provedena v rámci možností.

4. Jednotlivé dražební vyhlášky, podrobný popis nemovitostí včetně znaleckých posudků všech objektů a dražební řád bude k dispozici při pro-
hlídkách. 

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Josef Ašenbrener tel: 474/686 325, 603/223 773, 777/223 772, 604/610 681, e-mail: josef.asenbrener@tiscali.cz

Příležitost pro podnikatele
Chcete ukázat své výrobky, Chcete ukázat své výrobky, 

služby, prezentovat svoji firmu?služby, prezentovat svoji firmu?

Přijďte vystavovat na 
Podkrušnohorské podnikatelské Podkrušnohorské podnikatelské 

výstavní a prodejní dnyvýstavní a prodejní dny

13. až 15. listopadu 2003 
do Chomutova 

Informace obdržíte 
na sekretariátu 

Sdružení podnikatelů 
ČR Chomutov

Tel. a fax: Tel. a fax: 
474/652 055, 603/735 572474/652 055, 603/735 572

Zveme všechny návštěvníky.  Zveme všechny návštěvníky.  


