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/autosalon-horsovsky-tyn,-okres-domazlice5570.htm
18.6.2020
10:00:00 hod
11:14:33 hod

Označení a specifikace předmětu dražby:
Předmětem elektronické dražby je soubor věci nemovitých:
a)
- stavba - Velké Předměstí, č.p. 289, způsob využití - tech. vyb, stojí na parcele č. 2302/10, LV 1191 - pozemek jiného
vlastníka
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Domažlice, pro obec a k.ú.
Horšovský Týn, na LV č. 1686
a dále:
b)
- pozemek p.č. 630/2 - zahrada, evidovaná výměra 20 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 630/3 - zahrada, evidovaná výměra 18 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond
- pozemek p.č. 2302/10 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 287 m 2
Na pozemku stojí stavba: Velké Předměstí, č.p. 289, tech.vyb, LV 1686 - stavba jiného vlastníka
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Domažlice, pro obec a k.ú.
Horšovský Týn, na LV č. 1191.
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:
Dle ustanovení aktuálního znění insolvenčního zákona č. 182/2006 (dále jen „IZ“)zpeněžením majetkové podstaty zanikají v
rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení
vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku,
včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 IZ a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li
zákonem stanoveno jinak.
Navrhovatelé prohlašují, že:
- předmět dražby je v současné době užíván.
- na předmětu dražby a) je uzavřena nájemní smlouva s výpovědní lhůtou 12 měsíců.
- na předmětu dražby b) je uzavřena nájemní smlouva na pozemek 2302/10 takto:
•
•

na jeho větší je uzavřena NS ve znění jejích dodatků. Výpovědní lhůta je jeden měsíc.
k menší části je rovněž uzavřena NS ve znění jejich dodatků. Výpovědní lhůta je šest měsíců.

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: Mgr. Klára Odehnalová 608718040 odehnalova@prokonzulta.cz
Licitátor:
Mgr. Klára Odehnalová, licitátor společnosti PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367

Navrhovatel dražby 1:
Brátová a Krejčí, v.o.s., IČ 29103461, se sídlem Praha 4, Plevenská 3110/7, PSČ 143 00,
insolvenční správce dlužníka CARS BAD s.r.o., IČ 62620410, se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 53, PSČ 360 04
Navrhovatel dražby 2:
Paclík - insolvenční správce a spol., IČ 24836133, se sídlem Praha 5, U Trojice 1042/2, PSČ 150 00,
insolvenční správce dlužníka Zdeňka Šilhánka, nar. 19.09.1960, trvale bytem Horšovský Týn, Semošice 65, PSČ 346 01
Bývalý vlastník:
vlastník stavby: CARS BAD s.r.o., IČ: 62620410 se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 53, PSČ 360 04
vlastník pozemků: SJM Zdeněk Šilhánek, nar. 19.09.1960 a Pavlína Šilhánková, nar. 01.06.1965, oba trvale bytem Horšovský
Týn, Semošice 65, PSČ 346 01, Okres Domažlice
Odhad ceny předmětu dražby: 3.022.485,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10266-44/2020 ze dne 9.1.2020.
Nejnižší podání:
Minimální příhoz:
Dražební jistota:
Cena dosažená vydražením:

V Brně dne 18.6.2020

2.875.000,- Kč
20.000,- Kč
600.000,- Kč
3.400.000,- Kč

Ing.
Jaroslav
Hradil

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Hradil
Datum: 2020.06.18
11:58:04 +02'00'

________________________
Dražebník

