ÚDAJE Z PROTOKOLU O PROVEDENÉ ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ
DOBROVOLNÉ
dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění
Místo konání dražby:
Datum dražby:
Zahájení dražby:
Ukončení dražby:

https://www.prokonzulta.cz/drazba/rd-praha-kyje,-ul.-branska-6465.htm
19.12.2019
09:45:00 hod
10:45:00 hod

Označení a specifikace předmětu dražby:
Předmětem nedobrovolné dražby je soubor věcí nemovitých:
- pozemek p.č. 2523/3 - zahrada, evidovaná výměra 466 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2523/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 108 m2
Součástí je stavba: Kyje, č.p. 1549, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 2523/4
- pozemek p.č. 2523/5 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 26 m2
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č.: 2523/5
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, KP Praha, pro obec Praha
a k.ú. Kyje, na LV č. 2798.
Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:
Veškerá zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci hlavní město Prahu se sídlem v
Praze, Praha, pro obec Praha, k.území Kyje, na LV č. 2798, které je k dispozici u dražebníka
Stav předmětu dražby je ve stavu odpovídajícímu době užívání a podrobně uveden v dražební vyhlášce, která je součástí tohoto
protokolu.
Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673
Licitátor:
Mgr. Klára Odehnalová, licitátor společnosti PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367
Navrhovatel a bývalý vlastník:
Markéta Polanská, nar. 08.06.1963, trvale bytem Branská 1549, Kyje, 198 00 Praha 98086
Odhad ceny předmětu dražby: 11.075.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 9870-2334/2019 ze dne 12.11.2019.
Nejnižší podání:
Minimální příhoz:
Dražební jistota:
Cena dosažená vydražením:
Nebylo učiněno nejnižší podání.

8.900.000,- Kč
50.000,- Kč
1.000.000,- Kč
0,- Kč

V Brně dne 19.12.2019
Digitálně podepsal

Ing. Jaroslav Ing. Jaroslav Hradil
Datum: 2019.12.19
Hradil
15:39:06 +01'00'

________________________
Dražebník

