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
OPAKOVANÉ
dle ust. § 27 odst.7 zák. č. 26/2000 Sb.1
Č. j: 60940

Bod 1.
Elektronická veřejná dražba opakovaná dobrovolná se konala dne 06.08.2019 na adrese www.prodej-drazbou.cz,
ID dražby 60940. Dražba byla zahájena v 16:00 hod. a ukončena v 16:30 hod.
Bod 2.
Předmět dražby: Spoluvlastnický podíl ve výši jedné poloviny na jižní části areálu bývalého Sázavolenu na Vysočině
(kotelna, vodárna s požární nádrží a pozemky 954 m2) v obci Leština u Světlé - spoluvlastnický podíl ve výši jedné
poloviny na nemovitých věcech s příslušenstvím zapsaných na LV 470 pro katastrální území 680567 Vrbice u Leštiny,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, a to na pozemcích a stavbách:
Pozemky:
- p.č. St. 57, o výměře 36 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba: bez čp / če,
prům. obj. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 57
- p.č. St. 61/1, o výměře 65 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba: bez čp / če,
prům. obj.
- p.č. 206/6, o výměře 244 m2, ostatní plocha, jiná plocha
- p.č. 231/14, o výměře 174 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.č. 316/1, o výměře 233 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
- p.č. 316/3, o výměře 202 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
Stavby:
- bez čp / če, prům. objekt, na pozemcích:
- p.č. St. 61/1
- p.č. St. 61/2, LV 194, k.ú. Vrbice u Leštiny (pozemek jiného vlastníka)
- p.č. St. 160, LV 10001, k.ú. Leština u Světlé (pozemek jiného vlastníka)
(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 4584 - 45 / 2019 a ocenil Předmět dražby na částku 250 000 Kč.
Označení a popis práv a závazků na Předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
Viz Oznámení o konání opakované dražby č.j. 60940.
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: NEVYDRAŽENO
V Praze dne 06.08.2019
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Ve znění násl změn a doplňků.
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