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ÚDAJE Z PROTOKOLU O PROVEDENÉ DRAŽBĚ ELEKTRONICKÉ
DOBROVOLNÉ
číslo 21DR000378
V souladu s § 27 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen „ZVD“)
Místo konání dražby:
https://www.prokonzulta.cz/drazba/pozemky-dobrcice-u-skrsina-m21DR000378
Datum dražby:
29.7.2021
Zahájení dražby:
10:00 hod.
Ukončení dražby:
11:00 hod.
1. Označení a specifikace předmětu dražby:
Předmětem dražba je věc nemovitá, a to:
- pozemek parcela č. 283, evidovaná výměra 896 m2, ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé
chráněné území
- pozemek parcela č. 286, evidovaná výměra 4945 m2, ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany –
rozsáhlé chráněné území
Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most. Pro obec Skršín, k.ú. Dobrčice u Skršína
na LV 218.
Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedené věci nemovité v rozsahu, v jakém je navrhovatel byl
oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, tj. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty a podobně.

2. Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:
Veškerá zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci Katastrální úřad pro Ústecký
kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Most a k.ú. Dobrčice u Skršína, na LV č 218, na vyžádání u
dražebníka.

3. Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7673
zastoupená Ing. Jaroslavem Hradilem, členem správní rady
kontaktní osoba: Jarmila Matysová, 420776806022, matysova@prokonzulta.cz

4. Licitátor:
Jarmila Matysová, licitátor společnosti PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367

5. Navrhovatel a bývalý vlastník:
AKKRM insolvence, v.o.s., IČ: 06177263, Brno, Údolní 552/65, PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajský soud v Brně, sp.zn. A 26456
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Insolvenční správce dlužníka:
Mgr. Petr Janáček, nar. 8.7.1973, IČO: 63747588, trvale bytem Ústí nad Labem, Spartakiádní 276/31, PSČ 400 10

6. Odhad ceny předmětu dražby: 165.000 Kč
Cena byla zjištěna na základě znaleckého posudku číslo 13761-983/2021 ze dne 17.5.2021, vyhotoveného znaleckým
ústavem XP invest s.r.o..

Nejnižší podání:

165.000 Kč

Minimální příhoz:

2.000 Kč

Dražební jistota:

30.000 Kč

Cena dosažená vydražením:

0 Kč

V Brně dne 2.8.2021
Digitálně podepsal

Ing. Jaroslav Ing. Jaroslav Hradil
Datum: 2021.08.02
Hradil
09:28:45 +02'00'

________________________
Dražebník

