BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz

ÚDAJE Z PROTOKOLU O PROVEDENÉ DRAŽBĚ
dle ust. § 27 odst. 7 zák. č. 26/2000 Sb.1
Č. j: 60550

Bod 1.
Elektronická veřejná dražba dobrovolná se konala dne 27.06.2019 na adrese www.prodej-drazbou.cz, ID dražby:
60550. Dražba byla zahájena v 15:00 hod. a ukončena v 15:43 hod.
Bod 2.
Předmět dražby: Spoluvlastnický podíl ve výši jedné poloviny na dvojdomku (2 x 2+1, 2 x 136 m2) s pozemky (5606
m2) na Vysočině v obci Leština u Světlé - spoluvlastnický podíl ve výši jedné poloviny na nemovitých věcech s
příslušenstvím zapsaných na LV 469 pro katastrální území 680541 Leština u Světlé vedeném u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, a to na pozemcích:
- p.č. St. 118/1, o výměře 88 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Leština u Světlé,
č.p. 160, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 118/1
- p.č. St. 118/2, o výměře 84 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Leština u Světlé,
č.p. 159, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 118/2
- p.č. 572, o výměře 1435 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- p.č. 135/1, o výměře 3999, ostatní plocha, manipulační plocha
(dále jen „Předmět dražby“)
Cena Předmětu dražby byla zjištěna posudkem vypracovaným soudním znalcem. Soudní znalec Ing. Petr Žáček dne
10.05.2019 vypracoval posudek s číslem 4582 - 43 / 2019 a ocenil Předmět dražby na částku 725 000 Kč.
Označení a popis práv a závazků na Předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
Navrhovateli ani Dražebníkovi není známo, že by na Předmětu dražby vázla jakákoliv práva, vyjma předkupního
práva spoluvlastníků2 a dále uvedených:
- V souladu s ust. § 236 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění násl. změn a doplňků, všechna
omezení vlastnického práva zapsaná na LV 469, k. ú. 680541 Leština u Světlé na Předmětu dražby zpeněžením
provedenou Dražbou zanikají.
- Navrhovateli byla předložena úředně neověřená kopie smlouvy o nájmu, která byla uzavřena mezi Zůstavitelem jako
pronajímatelem a nájemcem, kde předmětem nájmu je pozemek p.č. St. 118/1, jehož součástí je rodinný dům č.p.
Leština u Světlé, k.ú. 680541 Leština u Světlé.
Bod 3.
Dražebník: BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 25619055, jejímž jménem
jedná RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., statutární ředitel
Licitátor: RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., statutární ředitel dražebníka
Bod 4.
Cena dosažená vydražením: 516 000 Kč
V Praze dne 27.06.2019
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