Protokol o provedené dražbě

ÚDAJE Z PROTOKOLU O PROVEDENÉ DRAŽBĚ
vyhotovený dle § 27 zák. č. 26/2000 Sb.
dražba číslo 210180 centrální adresa 10965886
Bod 1.
Veřejná dražba dobrovolná se konala dne 19.10.2021 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 11.31 hod. Dražba byla ukončena udělením
příklepu pro účastníka dražby ID: 6ae8c233
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. 3331 pro k. ú. Rokycany, obec Rokycany, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj kraj, KP Rokycany.
(dále jen „předmět dražby“).
Nemovitost je dle výpisu z listu vlastnictví 3331 ze dne 16.06.2021 zatížena následujícími omezení vlastnického práva (část C příslušného listu vlastnictví):

Nemovitost je dle výpisu z listu vlastnictví 3331 ze dne 16.06.2021 zatížena následujícími omezení vlastnického práva (část D příslušného listu vlastnictví):

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
Samostatně stojící přízemní objekt rodinné rekreace na pozemku parc.č. St. 3644, stavba bez čp/če. Budova je založena na základových pasech, není
zateplena a je podsklepená. Střecha je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena
komíne, Okna dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou prosklené dřevěné. K chatě přináleží zahrada. Dispozice chaty je 1+0. WC je suché. Přístup je po místní
nezpevněné komunikaci. Z inženýrských sítí je napojení na přípojku elektřiny a studny. Součástí jsou IS, studna, zpevněné povrchy a porosty. Pozemek
parc.č. 681/26 navazuje na pozemek parc.č. St. 3644 a tvoří s ním jeden funkční celek.
Pozemky parc.č 869/4 a 869/40 na sebe nenavazují a netvoří spolu funkční celek. Oba pozemky jsou vedeny jako orná půda. Pozemky jsou v územním
plánu vedeny jako plocha zemědělská.
údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby
váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, navrhovatel odpovídá za vady předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební
vyhláškou
Bod 4.
Navrhovatel:
AS ZIZLAVSKY v.o.s. IČ: 28490738
se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1
zastoupena Mgr. Tomášem Snášelem ohlášeným společníkem
insolvenční správce dlužníků:
Dalibor Kolenička, nar. 20.05.1986 a Leila Koleničková, nar. 16.06.1988, oba bytem Malé náměstí 106, 337 01 Rokycany
sp. zn. KSPL 20 INS 19487 / 2020, Krajský soud v Plzni
Bývalý vlastník:
Dalibor Kolenička, nar. 20.05.1986 a Leila Koleničková, nar. 16.06.1988, oba bytem Malé náměstí 106, 337 01 Rokycany
Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 2 240 000.- Kč.
Cena předmětu dražby byla stanovena znalcem na 2 240 000.- Kč
Cena dosažená v dražbě: 2 510 000.- Kč

V Praze dne 19.10.2021

Mgr.
Kristýna
Průšová

Digitálně podepsal
Mgr. Kristýna
Průšová
Datum: 2021.10.19
14:26:44 +02'00'
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