Údaje z Protokolu o provedené dražbě dobrovolné elektronické
v souladu s ust. § 27 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
CSDD421
Dražba se koná elektronicky prostřednictvím internetového portálu www.ElektronickeDrazby.cz.
Předmět dražby

Pozemek parc.č. St. 454, součástí je stavba: Horní Jiřetín, č.p. 383, pozemek parc.č. St. 808, součástí je stavba: bez čp/če, a pozemek
parc.č. 3658/4, vše v katastrálním území Horní Jiřetín, obec Horní Jiřetín.

Začátek dražby

23.11.2021, 10:00:00

Konec dražby (tj. okamžik
25.11.2021, 17:09:16.210
příklepu)
Cena dle znaleckého
posudku

2 990 000 Kč

Nejnižší podání

2 242 500 Kč

Cena dosažená
vydražením

3 840 000 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:
Rodinný dům je samostatný stojící, částečně podsklepený a má celkem 2 nadzemní podlaží a vybudované obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem ve 20. - 30.
letech 20. století. V letech 2002–2004 proběhly na domě všechny zásadní rekonstrukce, které dům uvedly do dnešní podoby. Hlavní konstrukční prvky domu jsou v
dobrém stavu, okna objektu, vybavení a rozvody jsou bez vad. Rodinný dům je v dobrém stavu. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky
zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a rozvod zemního plynu není připojen. Vytápění je v domě
řešeno pomocí tepelného čerpadla a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen tepelným čerpadlem.
K domu přináleží garáž o výměře 29,35 m2, která stavebně navazuje dům – jedná se o zděnou stavbu s pultovou střechou, v přední i zadní části lamelová výsuvná
vrata, podlaha betonová, vnitřní el. rozvody – z garáže je přístup do sklepa domu. Stavebně technický stav dobrý.
Pozemek o celkové velikosti 593 m2 (dle LV k 9.4.2021) je mírně svažitý. Na pozemku jsou okrasné dřeviny a plot pozemku tvoří pletivo do ocelových sloupků,
částečně také betonový plot vybudovaný v roce 2017. Na pozemku parc. č. 3658 jsou situovány vedlejší stavby ve funkčním celku, a to domek na nářadí postavený
cca před 5 lety, venkovní zapuštěný bazén se zastřešením, včetně filtrace, protiproudu a slanovodního systému vybudovaný cca před 13 lety. Na pozemku parc. č. st.
808 je situována dřevěná zastřešená pergola, stáří cca 5 let (zde je rozpor se stavem zapsaným katastru nemovitostí, kdy na LV č. 204 je na pozemku parc.č.St.808
zapsaná stavba garáže). Všechny tyto vedlejší stavby jsou v průměrném stavu, který odpovídá době a charakteru užívání. V části D LV č.204, k.ú.Horní Jiřetín je
uvedena poznámka: Pozemek se nachází v dobývacím prostoru Komořany u Mostu, povinnost k Parcel a St. 454, St. 808 a 2658/4.

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 26.11.2021

GAVLAS, spol. s r.o.
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