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: 64042
Bod 1.
Elektronická veřejná dražba opakovaná dobrovolná se konala dne 10.09.2019 na adrese www.prodej-drazbou.cz, ID
dražby: 64042. Dražba byla zahájena v 12:00 hod. a ukončena v 12:00 hod.
Bod 2.
Předmět dražby: Spoluvlastnický podíl ve výši jedné šestiny na stavebním pozemku (331 m2) v Pileticích v Hradci
Králové. Pozemek je zapsán na LV 328 pro katastrální území 726541 Piletice, obec Hradec Králové vedeném u
Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, jak následuje:
- parc. č.: St. 30, o výměře 311 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr.
(dále jen „Předmět dražby“)
Cena Předmětu dražby byla zjištěna posudkem vypracovaným soudním znalcem. Soudní znalec Ivana Kobosilová
Hudová dne 18.03.2019 vypracovala posudek s číslem 2913/2019 a ocenila Předmět dražby na částku 37 320 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
spoluvlastníků 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 328, k. ú. 726541 Piletice na Předmětu dražby zpeněžením provedenou
Dražbou zanikají.
Na vydražitele přechází Zástavní právo smluvní na částku 15 000 Kč pro oprávněné osoby Junek Josef a Junková
Marie, jejichž adresa je neznámá (dále jen ZP“). ZP zaniklo a pro výmaz ZP se postupuje tak, že vydražitel jako nový
spoluvlastník podá na katastrální pracoviště v Hradci Králové tzv. ohlášení, dle ust. § 62 odst. 3 katastrálního zákona
(zák. č. 256/2013 Sb. ve znění násl. změn a doplňků). Ohlášení musí být sepsáno ve formě notářského zápisu.
Samotný výmaz lze potom provést ve vkladovém řízení, jehož přílohou je shora uvedené ohlášení – notářský zápis.
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 12.09.2019
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Ve znění násl změn a doplňků.
Údaje z protokolu o provedené OD_64042

