Údaje z Protokolu o provedené dražbě dobrovolné elektronické
v souladu s ust. § 27 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
P11021
Dražba se koná elektronicky prostřednictvím internetového portálu www.ElektronickeDrazby.cz.
Předmět dražby

Pozemek parc.č. 198, součástí je stavba: Karlovy Vary, č.p. 243, v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary

Začátek dražby

4.10.2021, 18:00:00

Konec dražby (tj. okamžik příklepu)

05.10.2021, 15:06:40.401

Cena dle znaleckého posudku

148 600 000 Kč

Nejnižší podání

100 000 000 Kč

Cena dosažená vydražením

100 000 000 Kč

Označení práv a závazků na předmětu této dražby váznoucích a s ním spojených:
Zástavní práva a související zápisy týkající se předmětu dražby, zapsaná na listu vlastnictví neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 167, odst. 4
zákona č. 182/2006, v platném znění (insolvenční zákon), zpeněžením předmětu dražby zanikají a insolvenční správce na základě § 167 odst. 5 a § 300 zákona č.
182/2006, v platném znění, vydá nabyvateli zpeněženého majetku potvrzení o zániku těchto věcných práv.
Účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce týkající se předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 285 odst. 1 zákona č.
182/2006 v platném znění, zpeněžením předmětu dražby zanikají.
Označení stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Předmětem dražby je luxusně a plně rekonstruovaný památkový secesní objekt první karlovarské Městské spořitelny z roku 1906 od architekta Otto Stainla. Budova
byla rekonstruována, restaurována, dostavěna a kolaudována 9.3.2020 jako obchodní centrum. Budova je kulturní památkou. Jedná se o velmi hodnotnou budovu,
která je památkově chráněná a nachází se v centru lázeňské zóny.
Budova byla původně postavena jako administrativní pro bankovní účely, ale velmi pěknou citlivě provedenou rekonstrukcí a modernizací dokončené v lednu 2020,
byl změněn způsob užívání pro obchod.
Příslušenství tvoří: přípojky inženýrských sítí (přípojka vody, která vede z hlavního řádu do budovy, kanalizační přípojky splaškové i dešťové kanalizace do veřejné
kanalizace, topný kanál, přípojka elektro z hlavní rozvodny k jističům), mohutná kamenná opěrná zeď, která zpevňuje svah za budovou, venkovní zpevněné plochy v
zadním traktu, venkovní kovové schody a kovové roštové lávky v nejvyšším podlaží směrem na opěrnou zeď a oplocení s vraty a vrátky.

Označení dražebníka:
GAVLAS, spol. s r.o., IČ: 60472049, Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26019
Označení licitátora:
Ing. Ivo Gavlas, nar. 19. 7. 1961, Na pískách 945/132, Dejvice, 160 00 Praha 6

V Praze dne 6.10.2021
GAVLAS, spol. s r.o.
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