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-kasejovice,-okres-plzen-jih-6714.htm
21.5.2020
10:00:00 hod
11:00:00 hod

Označení a specifikace předmětu dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:
- pozemek p. č.: St. 166 - evidovaná výměra 431 m2, zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Kasejovice, č. p. 97, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 166
- pozemek p. č.: 116/1 - evidovaná výměra 261 m2, zahrada. Způsob ochrany - zemědělský půdní fond.
- pozemek p. č.: 116/2 - evidovaná výměra 131 m2, ostatní plocha. Způsob využití - zeleň.
Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - jih, pro obec a k.ú. Kasejovice, na
LV č. 1194.
Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedené nemovitosti v rozsahu, v jakém je navrhovatel byl oprávněn užívat,
nezapsané v katastru nemovitostí, t.j. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty a podobně.
Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:
Veškerá zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Plzeň-jih, pro
obec k.území Kasejovice, na LV č. 1194, který 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
zastoupená Ing. Jaroslavem Hradilem, statutárním ředitelem
kontaktní osoba: Jarmila Matysová 776806022 matysova@prokonzulta.cz
Licitátor:
Jarmila Matysová, licitátor společnosti PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367
Navrhovatel:
Mgr. Josef Neskusil LL.M., IČ: 71462716, se sídlem v Praze, Nádražní 344/23, PSČ 150 00, Okres Praha 5, insolvenční správce dlužníka
Jaromíra Procházky, nar. 15.11.1968, trvale bytem Kasejovice, Kasejovice 97, PSČ 335 44, Okres Plzeň-jih
Odhad ceny předmětu dražby: 987.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10908-686/2020 ze dne 21.3.2020.
Nejnižší podání:
Minimální příhoz:
Dražební jistota:
Cena dosažená vydražením:

987.000,- Kč
5.000,- Kč
150.000,- Kč
0,- Kč

Vydražitel: Nikdo. Nebylo učiněno nejnižší podání.
Tento protokol je vyhotoven v tištěné i elektronické podobě.
V Brně, dne 21.5.2020

Digitálně podepsal

Ing. Jaroslav Ing. Jaroslav Hradil
Datum: 2020.05.21
Hradil
15:36:37 +02'00'

________________________
Dražebník

