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JUDr. P8VeI Štrbik, mfstem podnikáni Ladova 2043/S, 128 00
M~to, IÈ: 66211191, DIÈ: CZ5408121389. zapsán v obcbodnún
vložka 43114, vedeném M~stským soudem v Praze

Navrhovatel: Èeské eD~tieké
Kodaòská 46, PSÈ:
Mìstským soudem v
Švábenickým

Pozemek pare. ì. st. 125
KatastráiStfedoèeský kraj,

územf BnIkov.

PoDi. Dfedmltu draf.bv . jeho oHlI.leDstvi:

Dražený pozemek parc. è. st. 125 má výmìru 31 m2 a v katastro nemovitostí je evidován jako
zastavìná plocha a nádvoff (zbofeništ!). Jedná se o pozemek nacházejíci se na západním okraji
obce. Je situován pøi komunik~ci vedoucí z obce ve smau aa VaJdek, resp. mezi touto komunikaci a
oplocením sousedici nemovitosti. Pozemek byl zlejmì v minulosti 18tav!D U81~cí, pfimnž
jeho hranice nejsou v terénu viditelné. V souèasnosti je plocha výldenku Y oplOcellf jako místa kde
se pozemek nachází využívána pro wnistìnf njdob separovaného s~ 8 ki0sk6 kabelových
rozvodù. Pozemek je dotèen ochranným pásmem vrchního vedení elek1rického napìtí ze sloupové
trafostanice umistìné v sousedství. Pfipadné provedené venkovní úpravy pozemku nejsou
pøedmìtem této dražby.

Privo k ofedmìtu dralbv:

S pøedmìtem dražby jako majetkem èeské republiky
energeticlc:é závody, státJú podnik "v likvidaci".

Priva . závakv na ofedmltu dralbv vmo1ld a I .Im 100_6:

Na p~ dražby nevázne žádné vkné bøemeno, zástavní èi podzástavní právo, dluh nebo jiná
právní závada, není na nìj tfetf osobou uplatnìn restituèní nárok ve smyslu zákon\"! è. 403/90 Sb.,
229/91 Sb. a 87/91 Sb. a tento není ani pfedm~ soudniho sporo èi správního fízenf. Pøípadné
provedené venkovní úpravy pozemku nejsou pfedm~ této dražby. Vzhledem ke skuteènosti, že
se pozemek nachází v ochrann~ pásmu vedení elektrického napìtí, nelze vylouèit, že je ve vztahu
k této síti zatfžen v6cným bfemcoem 71fzeným ve smyslu døívìjších právních pfcdpisQ, které se
podle tehdej!i právní úpravy nezapisovala do katastru ~vitostí.

Drlhbar vyll~lka ~. 745/2011

m: P~A-lSD-24031020

Praha 2 - Nové

rejstffku oddíl A,

úvody, ,~tDf podDik "v likvidaci", se sídlem Praha 10.
100 10, It 00002691. zapsán v obchodním rejsttfku vedeném
Praze. oddíl ALx. vložka 98. jednající likvidátorem Ing. Janem

zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrt1nfm úøadem pro
praoovi§tì Kladno na lfsle listu vlastnktvf 322 pro obec a kaWtriIDiní

navrhovatel, ~. ~hDII)Odafí a nakládá
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U D8Z8rftial drdeba'" k 6da 16m .., ed8It8 ~:

Dntebm'k tfmto ve smyslu § 20 odst. 1 pta. k) zjk. è. 2~ Sb. výI1ovM upomròuje, a IIMXa
uvedené údaje o pøedmìtu dražby. zej~ pak o popisu stavu pf-~~ dnžby a o pr'i\Iech a
zjva7&fd1 na ~~ dražby váDkJlM:fch. jsou ~ pouze podle doscu~ infonDK(
získaných z veøejnì pfistupných zdrojù. od navrhovatele a od soudnfiIO malce. ~jfcibo
oceriIú draf.by \'e smyslu tll8aDOYeDi , 13 dkOI8 è. 2&'2(Kk) Sb. o vdejDýcb draf.l*h.

ZiiJdn' cena ofedmku dnlbY: 4 000,00 Kè NciaiHf Dodá.i: I 001,00 Kl

MI.tmAmi Dfaoz: 100,00 Kè

S.ot.enl drat.ebnllistotv: aebade poiadovino

Zobob .'ohni dnlebni Iilto*"". le-li touto dratebDf vvhIáIkou Dof.8dovi.o:

a) dražební jistotU lze slotit be7botovostnfm pre\fodcln nebo vkladem na úèet d.~aib è.
188~300. vedatý u tSOB, LI. Úèet dr8f.etxúka DeIÚ úroèen. Jako variabilni symbol
bude uvedeno rodné èíslo fyzick~ osoby nebo identifibènf èíslo právnkk~ osoby dratitele. Pfed
labájaúm dražby ~ zájaDCe -~ toIMJto peoyodu drafetxú j istoty potvrmúm
~fOO ústavu. nebo poitovnf pouk6ztou. ~ 6stavem potvrz.ený pffbz k úhr8d6 toto
potYrmÚ m6že D8t.'8dit pouze v pffJ*M, PI*ud dojde k pfiJ-*ú dr8fd.ú jistoty na úèet
dražebníka do Jestnácté hodiny pracovnRlO dne bezpr~-'i:-~.ì pfedchAzejfcfho dni konánJ

dražby.

b) nepleSlhuje-li dražební jistota èútku odpovfdajicí 15.000 EUR. lze drat.ebnf jistotu po
pfedchozf telefonick~ domluv~ s dražebníkem na tel. è. 602 440 970 složit v hotovosti každého
JDCOvníbo ~ poèínaje dnem zvefejn~ní této vyh1á!ky 8 konèe šestnáctou hodinou prKOvního
dne bezpoltfed- pledcb8ajícflK> dni kOII8ú <k8IbJ. to . ~-~)' dI~ v jeho sfd1e v
~ ~ Ladova 2043/5. c.-~~~J j~ je iVy~ ;;--~--:. 8&otit v ~~ do n*ou
dražebnika èi jeho zplnomocn~ho zistu.Ix:e v den drdby - míst! kon8ú dra1by. . to d ~
jejího z.MIá jen{ .

c) ve 1b6t! uvedené v pfedchozÍJn odstavci sub b) lze složit dražeMí jistotu fonnou bankovnf
zániky . to pIedloženim ori~u nebo ófedn6 O"~ kopie láruèni ~, jež musí být
vystavena bankou se sidlem DI úzq1ú tesk6 republiky nebo zahranièní bankou oprávnbu
p6s0bit v souladu ~ .. è. 21/1992 Sb.. o bInkjcb .. mm{ tesk6 ~Iiky. Bankovní *'*-
txxie pfijMa pouze v ~. pokud minimjlDf doba jeji platDosti bude èímt 150 dni ode dne
konáni dra1.by, na niž se bankovnf DnIka vztahuje.

T mým ~baD, Def. který je uveden v ~~ odst8vclch a). b) a c) d.~ jiJkJIU
složit nelze a to ani platebrú kartou nebo Aekem.

ZD6I8b ~, dnI8b8' 1888tY:
ÙQstníku drafby, který ~ drafby ~nti1. vr*f drdet.úk ~u ~ j~ Y6etDe
pfl~ho pffsluknJtví nebo zánlènf listinu bez zb)1eè~ odkladu po ~ draiby.

Datum drdbv: 14.3.1011

.".. fo 74512011Dr ,

10:10 bod.

Zápis na drafbu ~ ~ v 10: 1 O tK)d.
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Dražba je vefejDá . kro.-nì z4jemcd o jejf pfedII16t (drdi1e16) je ~~ i \:~~!
návttlvník11m. jejichž vstup je podm~ pouze zap1acerúm vltulXlébo ve výti 100,- Kè na osobu.
na den. Vefejnosti bude umoWn ~ do prostor, v nidJž ~ probfhat drafba, aJespo6 1 O ~

pfcd Dhijenbn drafby.

Pro."'" Dhd81t8 dl'.t.bv . leM --~, _t~ I.a:

Dne 9.3.2011 a doe 17.3.2811 na milti ~~ PO78DkOW nellM)yjtosti. Prohlídky
pro~u v oba dny od 13.00 hod. do 14.00 hod. ~~~ DÈfú v1xIy 10 minut pøed z8È61kem
problldky pfed vctKMtem do OÚ 8r&tov. Duk~ 11. okres K18ciIk). pti&mf. kaf.dý ze zájemc6 je
povinen doložit svou totofJ1ost.

Pod.inkY .~ti .. dnlbl. Dri.. . DOYiaaoatl 6&lt8tb dnIbY:

ÚèaStlúkem dra!by ~ být kteríkoIi ~. JK)k1xI DeIÚ ~bou z drafby V)'b~ ~
smyslu ustanoveni § 3 zák. È. 26/2000 Sb. Da1Jí práva a povinnosti ~fka drdby vypiývaji z
pfísI\dIIých ustanoVeIÚ Uk. è. 26f2000 Sb. o vefejných ~-:t~ mj~

a) jC>-li záj~ Jrivnick6 osoba, je ten, kdo jedni jejfm jm~ poviDen pti dpisu ua drlfbu
Jiedlotit též Mcdni ovifený ~~ výpis z obdKJdDf!M) rej.aftku nebo obdotNKMI IiIIiDU èi
listiny ~jicf subjcttivitu IrivDickj OM>by . zp6Iob jedn6lú za tuto Jrivnickou 0I0b.L
Bude-li (JèastDfk pøi ~ 78toupen tfetf OM)~ je zpllDDocD6Ilý *\IID povila . Iii
zápisu .. drIfh1 JX1Jkmt ~ ~~ pllKJu ~. Kafd6 fy7lcká osoba. ~ je
úèutnikem dražby, pff~ jednA jménem právnické osoby, èi ~je osobu tfetf, je p»vim8
~kázat svoji totožnost platným obèanským pn;.bzem. cestovním dokladem nebo otxio~
pn1kazem totožnosti, ze kterého bude patma státní pHslu!nost této fyzické osoby.

b) ~~ drdby je cMIe ~ . ~ do ~--;-~;--Ia ~--~~..,. ~1 w~. tls&o,
c) ck>Iotit eaIDé probi6ienf, k . ákODDýcb d6v0d6 DeIÚ 0I0b0u vylouea.,u z drùby,

d) pfedkJádat vdkeré pisemnosti v èeském jazyce; dm nenf dotèeno pr6VO pfediotit pf~ v
jù-n ne! èeskán jazyce spolu . ídednim ~- ~ pf-MImoltÍ do eeù:ébo jazyb,

e) ~-~ dražby m6f.e èinit ~ v ~hu dražby i v cizím jazyce; v takovém pff~ je vtak
povinen O~i si na M n6kJ.ty d\8n~~~ kRIý ~ tato pod*nf d1DIM)Èi1 do ~.
jazyka, tuto skutaost je ÙÈ8Itnik draf.by JK)vÍDa1 pfJemn! om6mit dražebnikovi nejpozd6ji pøi
svém zjpisu do ~u úèastnfk6 dra:fby.

Na ák1ad! lO7J)OdDutf ~fka maže být z óèasti na dražbì vylOUÈala ~ tIer6
nIrUIuje ~ vefejné dra!by cbováDJm ~fdm dotxým mra~.

\;aRI'---~~-'" y~ ~ ~~-~..~.:~~ 8l1l.I'-

byio-li v drdbì pof.adováno s1o~ dražební jistoty, zapoèitá se dražebnf jistota I jejf
~1uIenstvf "",drdleli na ~ dosafaM)U "'")tdr&iifm
~ ~~.J. vydlaml-.fm. pff~ její zbývaJicf ~ po zapoètaú drmbnJ jistoty dle
pfedchozfbo odstavce b) je vydratitd povila *-lit:

ca) iI..cI po ~ drdby, neIIf-li CCD8 ~:-=~--'. vydra_lm vyUf Id 200.(XN),- Kè,
cb) do 10 dna od !k-.nnèení dražby, je-Ii cena ~7. VY~..lfm vyllf než 200.000,- Kè I
~~ nelil vyIIf Def. SOO.OOO,- Kè,

a)
b)

c)

Dr--' YY' l. 74512011

"40 Center-PrapMt Kc.i.:~ 46tbIOJvy
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cc) do t S dnO od skonèeni drdby, je-Ii ceI8 oc~~~~ vydi-:~~úm vyHi Det. SOO.(KX),- Kè,

d) byia-li V>*8!itdem s1o~ ~~ jil8Ota ve fonDf b8Dkovnf záruky, je vydnf;itel ~
*.Ht ~U do88ÏIIOu vydr8f.ellfm V pIn6 výti ve 1b6t6ch uvedených v iil8ck:Ixir2fm oo ,;ei c)
pod body ca) - cc),

e) ~ dosa&nou vyd,~ DeIa ubr8dit ~-:-~~..w-u. pl8tb8 smìIIkou je ~UItJIj,

f) ~ do~u vydraf.entm nelze uhradit Iekan ani plltebni kartou.

Cam ~:~~~-:::.u Vydrmnim ~ 1dIr8dit v ~ k rukjm di-~ ndx» na jeIK) ~
vedaaý u CSOB, LS., ~. 18030064010300 s vyZDIÈenfm variabi1nfho symbolu, kterým bude u
~.. - ~ Gmb)' jej{ rodD6 tislo a u .., JriVDické jejf èfs1o identifibèlú.

Pfevod (resp. pfechod) vlastnictvj k pfedm6tu této dražby je pln!niIn osvooozeným od dani
z ~ hodnoty.

Tato dražba bude pro vydražitele JX'OvedeDa be:lúp~.

PfednXt dražby b\xIc vyckm1e1i di--~~~ik8D ~ spoleèn! s listilWni. ~ 08\'tdeujf
vlUlllictvf a jsou nezby~ k ~~-~J s pfedmkem dl8fJ)y, nebo olv6dèujf jiná ""va vydraf;itcle
vati tomuto iX'~ bez zb)r~ odkladu a to na dkld predloŽClú poIVrJa1f o .-,u
vlastnictvj a dolomú totožnosti vydrditele. K pfed6nf pfedJMtu dražby bude vydntitel pfIemn!
vyzv6n dnkbIíkem, ~ .,.~ . u*1.deenl .. mW _"'Dáii. SOI~ b\MIe m ~-L~
\a1aDOVeIÚ § 32 . È. 26(2000 Sb. vyhoto~o pf-- potvrzeni o ~ pfedm!tu dr:afby, lap.
JXO8Okol o tomto pfccI6nL VýIe uvedený post1q) pfed6Iú se ~gfjje. ~b\Mie-1i s vydrati8elem

dojedn6noji..t.

~

BUfJf informace o drdW:

Na vy~ ~u blitAí ÍDfOm1acC o dražbì podány dražebnfkem. nebo osobou jím
pov!leoou na telefolmim ~ +420 602 440 970 ~ +420 234 064 733 oebo - ~ 811ae:
advokat@strbik.eu.

V~_11.2.2011
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