BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz

ÚDAJE Z PROTOKOLU O PROVEDENÉ DRAŽBĚ
dle ust. § 27 odst. 7 zák. č. 26/2000 Sb.1
Č. j: 75464
Bod 1.
Elektronická veřejná dražba dobrovolná se konala dne 10.05.2022 na adrese www.prodej-drazbou.cz, ID dražby:
75464. Dražba byla zahájena v 13:00 hod. a ukončena v 13:30 hod.
Bod 2.
Předmět dražby: rodinný dům (3+1, 104 m2) s garáží a pozemky (710 m2) ve Višňové, cca 13 Km severně od
Znojma - nemovité věci s příslušenstvím zapsané na LV 1243 pro katastrální území 782602 Višňové, obec Višňové,
okres Znojmo, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, jak následuje:
Pozemky:
- p.č. St. 317, o výměře 182 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Višňové č.p. 262, bydlení. Stavba
stojí na pozemku p.č. St. 317
- p.č. 3131/20, o výměře 528 m2, zahrada, zemědělský půdní fond
(dále jen „Předmět dražby“)
Odhad ceny Předmětu dražby byl zjištěn posudkem vypracovaným soudním znalcem. Soudní znalec Ing. Tomáš
Janas dne 14.03.2022 vypracoval posudek s číslem 1139-13/2022 a ocenil Předmět dražby na částku 2 630 000 Kč.
Označení a popis práv a závazků na Předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
Navrhovateli ani Dražebníkovi není známo, že by na Předmětu dražby vázly nájemní smlouvy.
V souladu s ust. § 167 odst. 4 a ust. § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění násl. změn a
doplňků, všechna omezení vlastnického práva (vyjma věcných břemen) zapsaná na LV 1243 pro katastrální území
782602 Višňové na Předmětu dražby zpeněžením provedenou Dražbou zanikají.
Práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucích na Předmětu dražby zůstávají přechodem vlastnictví Dražbou
nedotčená (viz ust. § 33 ZVD).
Protože věcné břemeno užívání zapsané na LV 1243, k.ú. 782602 Višňové vkladem V-13857/2016-713 (dále jen
"Věcné břemeno") pro oprávněného Comfort Money s.r.o., Vinohradská 2396/184, 23130 Praha 3, IČ: 24209589
(dále jen "Zajištěný věřitel") váznoucí na Předmětu dražby slouží pouze k dalšímu zajištění pohledávek Zajištěného
věřitele, tento Zajištěný věřitel učinil Dražebníkovi závazný příslib, že neprodleně po přechodu vlastnictví k Předmětu
dražby na vydražitele podá na katastr nemovitostí návrh na výmaz Věcného břemene.
Bod 3.
Dražebník: BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 25619055, jejímž jménem
jedná RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda správní rady
Licitátor: RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., předseda správní rady dražebníka, RČ:x
Bod 4.
Cena dosažená vydražením: NEVYDRAŽENO
V Praze dne 10.05.2022
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Ve znění násl. změn a doplňků.

