
KORAL-Z S.T.O. verejné dražby - poradenstv{ - krizové Hzen{ - rea/itnf finnost

v , , V

DRAZEBNIVYHLASKA
Pro dobrovolnou dražbu nemovitosti dle zákona c. 26/2000 Sb. v platném znení pro navrhovatele Státní statek
hl.m.Prahy "v likvidaci", zapsaný u Mestského soudu v Praze oddíl ALXJ vložka 46, JC 00064092, Holeckova
8, Praha 5

Datum a caszalláienidražbv: 24. 11. 2010 V 11,15 hod.
Misto konáni: HOTEL NA ZÁMECKU - Zábehlická 35/133, Praha 10

POZEMKY PARC.C. 476/1,476/2, K.Ú. TROJA,
PRAHA 7

oznacené jako pozemkové parcely c. 476/1, c. 476/2, zapsané na LV c. 109 pro katastráln( územ( Troja
u Katastráln(ho úradu pro hl.m. Prahu

NeinižJi podáni: 77.500,- Kc Stanovenv minimálni prillOz: 1.000,- Kc

Dražebni Ustota: 20.000,- Kc
Pozor je duležité uvádet správný variabiln( symbol. Pro identifikaci platby se mimo jiné uvádí ve variabilním
symbolu u fyzických osob datum narozeni (v poradí den,mesíc, rok) a u právnických osob identifikacn( Nslo
(JC). U poštovních poukázek se u fyzické osoby uvede za jménem datum narození a u právnické osoby se za
názvem uvede IC.

Údaie dle vvpisu z katastru nemovitosti pri vvlllalováni dobrovolné dražby :
Obec: PRAHA
Kat.území: TROJA
cást A

Vlastnictví Ceská republika
Právo hospodarení s majetkem státu Státn( statek hl.m. Prahy "v likvidaci"

Holeckova 3178/8, Praha 5

00064092

cást B

Pozemky
Parcela
476/1
476/2

Výmera (m2) Druh pozemku
415 ostatn( plocha
173 ostatn( plocha

Zpusob využití
jiná plocha
jiná plocha

Zpusob ochrany
památkove chránené územ(
památkove chránené územ(



PoPis a stav pfedmetu dražbv:
Predmetem dražby jsou pozemky parc.c. 476/1, 476/2, k.ú. Troja, které leží v západní cásti tohoto katastrálního
území, jižne od ulice Pod Havránkou a jihozápadne nedaleko križovatky této ulice s ulicí Nad Trojou.
Pozemek parc.c. 476/1, k.ú. Troja má nepravidelný tvar. Pozemek parc.c. 476/2, k.ú. Troja má trojúhelníkový
tvar. Hranice pozemku jsou v terénu neznatelné ..
Pozemky jsou soucástí bývalého sadu, nyní neudržovaného, který je zarostlý starinou, plevelnými rostlinami.
Rostou zde prestárlé stromy a náletové kroviny. Na cásti pozemku parc.c. 476/2, k.ú. Trojajsou nerízené skládky
domovního odpadu.

Práva a závazkv váznou cf a spojené s pfedmetem dražbv:
I. Navrhovatel dražby nevlastní žádnou smlouvu související s predmetem dražby.
2. Predmetem dražby jsou pouze pozemky parc.c. 476/1, 476/2, k.ú. Troja. Prípadné movitosti a nemovitosti

nacházející se na pozemcích, nejsou ve vlastnictví navrhovatele dražby a nejsou predmetem dražby.
3. Prístup na pozemky parc.c. 476/1, 476/2, k.ú. Troja je pres pozemky tretích osob a tento prístup není

smluvne zajišten.
4. Navrhovatel dražby nemá infonnace popr. doklady k prípadnému uložení inženýrských sítí na pozemcích,

které jsou predmetem dražby. Prípadné uložení inženýrských sítí na techto pozemcích tím není dotceno.
5. Veškeré údaje o predmetu dražby uvedené v této dražební vyhlášce jsou uvedeny pouze podle dostupných

infonnací a navrhovatel dražby odpovídá za vlastnosti a vady predmetu dražby pouze v rozsahu stanoveném
touto dražební vyhláškou.

6. Další závazky a práva na predmetu dražby váznoucí a s ním spojené, které podstatným zpusobem ovlivnují
predmet dražby, navrhovatel dražby nesdelil a ani nejsou dražebníkovi známy.

Odhad cenv pfedmetu dražbv: Cena zjištená posudkem znalce je 77.400,- Kc.

Prohlldkv pfedmetu dražbv: 2.11.2010 v 10,00 hod. a 9.11.2010 v 10,00 hod.
Sraz zájemcu vždy pred sídlem dražebníka- Tumovského 2/497, Praha 10

Úcast"lci dražbv :
Právnické a fyzické osoby zpusobilé k právním úkonum, které mohou nabývat vlastnictví a práva k predmetu
dražby podle zákonu platných v Ceské republice, zapíšou se do seznamu úcastníku, prevezmou od dražebníka
dražební císla.

Úcastníky dražby nesmejí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k predmetum dražby, osoby, na
jejichž majetek byl prohlášen konkurz, nebo insolvencní návrh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že
její majetek nepostacuje k úhrade nákladu insolvencního rízení, a to po dobu trí let od právní moci takového
rozhodnutí, nikdo nesmí dražit za ne, a další osoby uvedené v § 3 zákona c. 26/2000 Sb.

Úcastni k dražbv dolož( pfi zápisu do dražbv:
I) Svoji totožnost (prukaz totožnosti), popr. zplnomocnení jednat za úcastníka dražby s úredne overeným
podpisem zmocnitele. U právnických osob platný výpis z obchodního rejstríku nebo jeho overenou fotokopii.
2) Složení dražební jistoty
3) Cestné prohlášení, že není osobou vyloucenou z dražby

Zpusob složeni dražebnl UstolV:
I) Na úcet c. 7511790237/0100 vedený u Komercní banky a.s., s podmínkou pripsání dražební jistoty na tento

úcet nejpozdeji do zahájení dražby.
2) Zasláním poštou fonnou penežní zásilky dorucované do vlastních rukou dražebníka, s tím, že dražební jistota
musí být dražebníkovi vyplacena již pred zahájením dražby.
3) Ve fonne bankovní záruky. Zárucní listina musí obsahovat mimo jiné takové ujednání, že banka zaplatí
neodvolatelne dražebníkovi celou výši dražební jistoty, pokud úcastník dražby zmarí dražbu. Bankovní záruka
musí mít platnost delší o 30 dnu než je lhuta pro doplacení ceny dosažené vydražením a musí být vystavena
bankou, která splnuje podmínky dle § 14 zákona c. 26/2000 Sb ..
4) Hotove k rukám dražebníka v jeho sidle - platbu je nutno avizovat predem na tel.c. 274816350 a v den
konání dražby pouze v míste konáni dražby.

Doklad a lhuta pro složeni dražeb"l UstolV:
Dražební jístotu je možno skládat nejdríve od 5.11.2010.
Lhuta pro složeni dražebni jístoty koncí zahájenim dražby.
I) Úcastník dražby je povinen dražebníkovi predložit doklad, prokazujici složeni dražebni jistoty.
2) V prípade bankovni záruky je dokladem zárucní listina vystavená bankou, která splnuje podmínky dané
dražební vyhláškou. Konec lhuty pro predložení bankovní záruky dražebníkovi je 16,00 hod dne 23.11.2010.



Vráceni dra!.ebnl Ustotv:
Úcastníkovi dražby, který predmet dražby nevydražil, bude vrácena dražební jistota vcetne príslušenství
bankovním prevodem na jím uvedený úcet nebo v hotovosti bez zbytecného odkladu. Pokud byla dražební jistota
složena ve forme bankovní záruky, budou mu zárucní listiny vráceny bez zbytecného odkladu, po skoncení
dražby.

Úhrada ceny dosa!.ené vvdra!.enlm:
Termíny:
I) Není-Ii cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kc je vydražitel povinen uhradit zbývající cást ceny
dosažené vydražením ihned po skoncení dražby.
2) Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kc je vydražitel povinen uhradit zbývající cást ceny
dosažené vydražením do 90 dnu od skoncení dražby.
3) V ostatních prípadech je vydražitel povinen uhradit zbývající cást ceny dosažené vydražením do 10 dnu od
skoncení dražby.

Zpusob:
Vydražitel je povinen uhradit dražebníkovi zbývající cást ceny dosažené vydražením po odectení dražební jistoty
bud' v hotovosti na úcet c. 7511790237/0100 v kterékoliv pobocce Komercní banky a.s. nebo prevodem na
úcet c. 7511790237/0100 vedený u Komercní banky a.s. nebo hotove k rukám dražebníka v jeho sídle - platbu
je nutno avizovat predem na tel. c. 274816350 a v den konání dražby v míste konání dražby.
Nebo zasláním poštou formou penežní zásilky dorucované do vlastních rukou dražebníka, s tím, že cena
dosažená vydražením musí být dražebníkovy vyplacena v termínu dle bodu I) až 3).
Pro úhradu ceny dosažené vydražením je variabilním symbolem ( u fyzické osoby - rodné císlo, u
právnické osoby - fC).
Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve forme bankovní záruky je vydražitel povinen uhradit cenu
dosaženou vydražením v plné výši ve lhute uvedené v bode I) až 3), která platí pro jeho výši ceny dosažené
vydražením a zpusobem jak je uvedeno v predchozím.

Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatne.

Podmlnkv odevzdáni ofedmetu dra!.bv vvdra!.iteli:

Bývalý vlastník predá predmet dražby vydražiteli do S-ti pracovních dnu po predložení potvrzení o vlastnictví a
doložení totožnosti vydražitele. Dražebník o predání predmetu dražby sepíše protokol.

Informace, dražební vyhlášky na požádání zašleme nebo jsou k dispozici v sídle dražebníka.

Dra!.ebnlk: e KORAL-z, s.r.o.
zapsal1Ý v DR u Mestského soudu v Praze olldíl C vloika 32500

IC 62419072
SPECIALISTA NA DRAŽBY S ŠESTNÁCT/LETOU TRADiCí

sídlo: Turnovského 2/497, Praha 10, 100 00
tel. 274 81 6350 fax 274 78 04 23

E-mail: drazby@koral-z.cz

WW!W/.k@llG]JU~~._€~

ÚREDNíOESKA

V~éšeno dne:
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Poznámka:


