ÚDAJE Z PROTOKOLU O PROVEDENÉ ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ
DOBROVOLNÉ
dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění
Místo konání dražby:
https://www.prokonzulta.cz/drazba/pozemky-psovlky,-okres-rakovnik-6515.htm
Datum dražby:
12.2.2020
Zahájení dražby:
10:00:00 hod
Ukončení dražby:
11:04:58 hod
Označení a specifikace předmětu dražby:
Předmětem e-dražby je soubor věcí nemovitých:
- pozemek p.č. 1785 - orná půda, evidovaná výměra 23.218 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní
fond
- pozemek p.č. 1835 - orná půda, evidovaná výměra 18.214 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní
fond
- pozemek p.č. 1836 - ostatní plocha, evidovaná výměra 114 m2, způsob využití - jiná plocha
a dále pozemky ve zjednodušené evidenci:
- pozemek p.č. 66/2, díl 1, evidovaná výměra 88 m2
- pozemek p.č. 67/2, díl 1, evidovaná výměra 1660 m2
Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Rakovník, pro obec a k.ú. Pšovlky, na
LV č. 335.
Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:
Na nemovitosti váznou následující věcná břemena:
- Věcné břemeno vedení - právo zřizovat a provozovat podzemní telekomunikační vedení v rozsahu jak je uvedeno na geom.pl.č.zak. 188149/2001 a dále dle čl. III smlouvy na dobu neurčitou, Oprávnění pro - Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8,
RČ/IČO: 28175492, Povinnost k - Parcela: 1785, Listina - Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č. VB-1011/Pšovlky/113/07 (GP
č.188-149/2001) ze dne 12.11.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.11.2007. Zapsáno pod zn. V-3890/2007-212. Listina - Rozhodnutí
pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zřízení věcného břemene SPU-034047/2015 Röm ze dne
18.05.2015. Právní moc ke dni 02.06.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 07.04.2015 14:16:47. Zápis proveden dne 09.06.2015; uloženo
na prac. Rakovník. Zapsáno pod zn. Z-1476/2015-212. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva.
- Věcné břemeno vedení - právo zřizovat a provozovat na částech pozemků podzemní telekomunikační vedení (podle geom.pl.č.zak. 188149/2001) vstupovat a vjíždět na pozemek při provádění oprav, úprav, revizí a údržby, Oprávnění pro - Dial Telecom, a.s., Křižíkova
237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, RČ/IČO: 28175492, Povinnost k - Parcela: 1785, Listina - Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná
VB-1011/Pšovlky/001/03 (G.pl.188-149/2001) ze dne 19.01.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.02.2004. Zapsáno pod zn. V268/2004-212. Listina - Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě, o zřízení věcného břemene SPU034047/2015 Röm ze dne 18.05.2015. Právní moc ke dni 02.06.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 07.04.2015 14:16:47. Zápis proveden
dne 09.06.2015; uloženo na prac. Rakovník. Zapsáno pod zn. Z-1476/2015-212. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku
práva.
- Věcné břemeno vedení - strpění vedení trasy ropovodu MERO IKL DN 700 a jeho doprovodných zařízení přes pozemky vlastníka a
umožnit přístup k ropovodu MERO IKL DN 700 a jeho doprovodným zařízením v případě jejich údržby, revizí a oprav, Oprávnění pro MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Lobeček, 27801 Kralupy nad Vltavou, RČ/IČO: 60193468, Povinnost k - Parcela: 1785, Listina - Smlouva o
věcném břemeni V3 3209/1999. Zapsáno pod zn. Z-8500012/2000-212. Listina - Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických
práv v pozemkové úpravě, o zřízení věcného břemene SPU-034047/2015 Röm ze dne 18.05.2015. Právní moc ke dni 02.06.2015. Právní
účinky zápisu k okamžiku 07.04.2015 14:16:47. Zápis proveden dne 09.06.2015; uloženo na prac. Rakovník. Zapsáno pod zn. Z-1476/2015212. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva.
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, zastoupená Ing. Jaroslavem Hradilem, statutárním
ředitelem, kontaktní osoba: Mgr. Josef Machů 605 808 600 machu@prokonzulta.cz
Licitátor:
Mgr. Josef Machů, licitátor společnosti PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367
Navrhovatel:
MK InSolvence, v.o.s., IČ 06021638, se sídlem Praha, K Cementárně 1427/1d, PSČ 153 00, Okres Praha 5, insolvenční správce dlužníka Jiří
Pažoudka, nar. 16.04.1971, trvale bytem Pšovlky, Pšovlky 16, PSČ 270 31, Okres Rakovník
Bývalý vlastník:
Jiří Pažoudka, nar. 16.04.1971, trvale bytem Pšovlky, Pšovlky 16, PSČ 270 31, Okres Rakovník
Odhad ceny předmětu dražby: 630.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Renátou Havířovou, znalecký posudek číslo 2798/2019 ze dne 9.12.2019.
Nejnižší podání:
630.000,- Kč
Minimální příhoz:
10.000,- Kč
Dražební jistota:
100.000,- Kč
Cena dosažená vydražením:
730.000,- Kč
Ing.
Digitálně podepsal
V Brně dne 12.2.2020
Ing. Jaroslav Hradil

Jaroslav
Hradil

dražebník
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