Protokol o provedené dražbě

PROTOKOL O PROVEDENÉ OPAKOVANÉ DRAŽBĚ
vyhotovený dle § 27 zák. č. 26/2000 Sb.
dražba číslo 210162 centrální adresa 10965599
Bod 1.
Veřejná opakovaná dražba dobrovolná se konala dne 23.09.2021 prostřednictvím elektronického dražebního systému na
adrese – portálu www.okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET, zahájení dražby bylo učiněno vyvoláním licitátora v 10.00
hod.; dražba byla ukončena v 13.19 hod. Dražba byla ukončena udělením příklepu pro účastníka dražby ID: 31867932.
Bod 2.
Dražebník:
OK dražebník a.s., IČ: 03634507
sídlem Jiráskova 398, Rokycany 337 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 2026
zastoupena Mgr. Kristýnou Průšovou, členkou představenstva
Licitátor: Zdeněk Zeitham, nar. 28.05.1967, trvale bytem: Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6.
Bod 3.
Předmět dražby:

vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4347 pro k. ú. Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, KP Mělník.
(dále jen „předmět dražby“).
Nemovitost je dle výpisu z listu vlastnictví 4347 ze dne 11.12.2020 zatížena následujícím omezením vlastnického práva (část
C příslušného listu vlastnictví), které zpeněžením nezanikne:

Nemovitost je dle výpisu z listu vlastnictví 4347 ze dne 11.12.2020 zatížena následujícím omezením vlastnického práva (část
C příslušného listu vlastnictví), které zpeněžením zanikne.
OK dražebník a.s.
IČ: 03634507, Jiráskova 398, 337 01 Rokycany
Provozovna: Vinohradská 174, 130 00 Praha 3
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 2026
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Popis předmětu dražby
Bytová jednotka je vybudována v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 8 nadzemních podlaží a je bez
podzemního podlaží. V objektu není půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Společnými prostory domu jsou: vstupní
prostor, schodiště, výtah, kolárna, kočárkárna. Odhadem byl objekt postaven v roce 1975. Stav bytového domu je velmi dobrý.
Vlastnictví bytové jednotky je osobní. Je umístěna v 8. podlaží a její dispozice je 2+1. Součástí bytové jednotky je předsíň o výměře
7,00 m², kuchyně o výměře 6,60 m², pokoj o výměře 13,60 m², pokoj o výměře 8,80 m², koupelna o výměře 2,50 m², WC o výměře
0,90 m², lodžie o výměře 6,60 m², sklep o výměře 2,20 m². Podlahová plocha činí 39,40 m². Podlahová plocha vč. příslušenství činí
48,20 m2. Bytové jádro je vyzděné. Vnitřní omítky jsou štukové. V bytové jednotce jsou instalována plastová okna s dvojsklem.
Orientace obytných prostor je na severovýchod, jihozápad. V koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo a WC je vybaveno
klasickou toaletou. Vnitřní dveře jsou dýhované plné, dýhované prosklené, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné.
V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. V obytných místnostech je podlaha řešena:
laminátová plovoucí podlaha, koberce, v kuchyni je laminátová plovoucí podlaha, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou
dlažbou a v chodbě je laminátová plovoucí podlaha. Další vybavení bytu tvoří digestoř, anténní rozvody. Do bytové jednotky je
zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, má
připojení na veřejnou kanalizaci a zemní plyn je zaveden. V bytě je dálkové ústřední topení a topná tělesa představují závěsné
radiátory. Byt je napojen na dálkový ohřev vody. Stav oceňované bytové jednotky je dobrý.
Bod 4.
Navrhovatel dražby:
Mgr. Emília Popovičová IČ: 66235588
se sídlem Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5
insolvenční správce dlužníka:
Jana Bártlová nar. 24.07.1967
bytem: Krakovská 739, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Lobeček
sp. zn. KSPH 70 INS 22702 / 2020, Krajský soud v Praze
Bývalý vlastník:
Jana Bártlová, nar. 24.07.1967, bytem: Krakovská 739, 278 01 Kralupy nad Vltavou – Lobeček
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 1 250 000.- Kč.
Cena předmětu dražby byla stanovena znalcem na 969 000.- Kč
Cena dosažená v dražbě: 2 000 000.- Kč
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Kristýna
Průšová
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