Údaje z Protokolu o provedené dražbě dobrovolné elektronické
v souladu s ust. § 27 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
CSDD3617
Dražba se koná elektronicky prostřednictvím internetového portálu www.ElektronickeDrazby.cz.

Předmět dražby

a) jednotka č. 2328/2 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Jablonec nad Nisou, č.p. 2328, stojící na
pozemku parc.č. St. 2263/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2328 a na pozemku parc.č. St. 2263/2 o
velikosti 631/9530 a
b) jednotka č. 2328/17 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (jiný nebyt. prostor), jednotka je umístěna v budově Jablonec nad Nisou, č.p.
2328, stojící na pozemku parc.č. St. 2263/2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2328 a na pozemku parc.č. St.
2263/2 o velikosti 64/9530 a
c) pozemek parc.č. 918/51,
vše v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou

Začátek dražby

11.2.2020, 10:00:00

Konec dražby (tj. okamžik
příklepu)

13.02.2020, 16:39:40.952

Cena dle znaleckého posudku 1 480 700 Kč
Nejnižší podání

1 184 560 Kč

Cena dosažená vydražením
1 505 000 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:
Jednotka č. 2328/2 je umístěná v 1.PP, které je zasazeno do svahu pozemku, takže do přístavby obytného domu je vstup z úrovně podzemního podlaží obytného domu.
Bytová jednotka je běžně užívána k bydlení. Bytová jednotka je obsažena v přístavbě obytného domu postavené tradiční zděnou technologií z aktuálních stavebních
materiálů. Zastřešení přístavby je plochou střechou s povlakovou krytinou, venkovní omítky hladké se strukturovanou zateplenou úpravou, klempířské konstrukce jsou
úplné. Stropy v přístavbě rovné nespalné, okna plastová, dveře hladké, vstupní plastové. Jednotka č. 2328/2 nebyla rekonstruována, nachází se v původním stavu po
výstavbě v plném sociálním vybavení na současné standardní úrovni. Vlastník provedl v dispozici bytové jednotky stavební úpravy, kdy z bytové jednotky 1+1 vznikl byt
3+kk.
Plocha bytové jednotky je dle geodetických podkladů, a tedy prohlášení vlastníka 63,10 m2.
Jednotka obsahuje vstupní předsíň s keramickou dlažbou, vstupní dveře hladké dýhované bez bezpečnostního zařízení. Kuchyňský kout do nějž se vstupuje z chodby bytu.
Obývací pokoj volně navazuje na kuchyni s jídelnou s plovoucí plastovou podlahou. Dva nově vzniklé pokoje také s plovoucí podlahou, v dětském pokoji ještě koberec.
Okna plastová, dveře hladké dýhované do ocel. zárubní, dveře do pokojů dřevěné zdobené do dřevěných zárubní. Vytápění bytu je ústřední z vlastní plynové kotelny vč.
ohřevu TUV. V jednotce není zaveden plyn.
Jednotka č. 2328/17 je umístěna ve stejném podzemním podlaží jako bytová jednotka, je přístupná ze stejné domovní chodby. Jednotka je jedinou místností bez
vybavenosti s oknem, betonová podlaha, běžné omítky, hladké vstupní dveře, světelná elektroinstalace, dále bez vybavenosti a je užívána jako skladový prostor. Plocha
nebytové jednotky je dle geodetických podkladů, a tedy prohlášení vlastníka 6,40m2.
Původní dominantní stavba obytného domu je se střechou mansardovou s krytinou z živičného šindele. Dům je napojen na inž. sítě v plném rozsahu. Stáří - dle
dostupných informací je obytný dům složen z hlavní původní budovy s mansardovou střechou z třicátých let min. století a nižší přístavby s plochou střechou dokončené
v letech 1997-1998.Obytný dům s přístavbou je postaven jako samostatný s číslem popisným.
Pozemek parc.č. 918/51 – ostatní plochy zeleně. Pozemková parcela je svou polohou přilehlá k JV straně přístavby obytného domu, sleduje severní náklon celého
pozemkového okolí obytného domu. Je užívána společně s bytovou jednotkou jako zahrádka osázena okrasnými porosty. Pozemková parcela je přístupná ze sousední
přilehlé parcely p.č. 918/50.Venkovními úpravami pozemku jsou opěrná zídka a zahradní skalka. Pozemková parcela je volně přístupná. Výměra pozemku parc.č. 918/51
je 94 m2 (dle LV č. 13431 ze dne 2.1.2018).
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, Okoř 100, 252 64
V Praze dne 14.2.2020
GAVLAS, spol. s r.o.
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