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Křenová 299/26, Brno 602 00
 +420 543 255 515

Dodatek č. 1

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY
ELEKTRONICKÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ
číslo 21DR000964
v souladu s § 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen také „ZVD“)

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367 se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673
zastoupená Ing. Jaroslavem Hradilem, členem správní rady
kontaktní osoba Klára Odehnalová, 420608718040, odehnalova@prokonzulta.cz
(dále jen „dražebník“)
Navrhovatel dražby a pro účely dražby vlastník:
GESTORE v.o.s., IČ: 28820959, Brno, Křenová 299/26, PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. A 26490
Insolvenční správce dlužníka
Zdenko Daniš, nar. 10.10.1989, trvale bytem Banská Bystrica, Laskomerská 1542/11, PSČ 974 01
(dále jen „navrhovatel“)

Místo konání dražby:

https://www.prokonzulta.cz/drazba/byt-5kk-praha-vysocany-s-garazim21DR000964

Datum dražby:
Zahájení dražby:
Ukončení dražby:

16.12.2021
10:30 hod.
11:30 hod.

1. Označení, specifikace a stručný popis předmětu dražby
Předmětem elektronické dražby je věc nemovitá, a to:
•

jednotka č. 344/59, způsob využití – byt, zapsáno na LV 5017, vymezeno v:
Budova: Vysočany, č.p. 344, byt.dům, LV 3811, na parcele č. 464/30
Parcela: 464/30 zastavěná plocha a nádvoří

•

spoluvlastnický podíl ve výši id. 18518/569920 na společných částech budovy č.p. 344,
byt.dům, zapsáno na LV 3811

•

spoluvlastnický podíl ve výši id. 18518/569920 na společných částech parcely č. 464/30, zapsáno
na LV 3811
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•

id. 1/13 jednotka č. 344/102, způsob využití – garáž, zapsáno na LV 4666, vymezeno v:
Budova: Vysočany, č.p. 344, byt.dům, LV 3811, na parcele č. 464/30
Parcela: 464/30 zastavěná plocha a nádvoří

•

id. 1/13 spoluvlastnického podílu ve výši id. 57480/569920 na společných částech budovy č.p. 344,
byt.dům, zapsáno na LV 3811

•

id. 1/13 spoluvlastnického podílu ve výši id. 57480/569920 na společných částech parcely č. 464/30,
zapsáno na LV 3811

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,
obec Praha, část obce Vysočany, katastrální území Vysočany na LV 4666, 3811, 5017.
Článek I.
Tímto dodatkem se mění znění dražební vyhlášky číslo 21DR000964 týkající se čísla účtu pro úhradu
ceny dosažené vydražením, a to v bodě:

9. Úhrada ceny dosažené vydražením
Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením.
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v
platném znění ihned po skončení dražby bankovním převodem či hotovostním vkladem na účet dražebníka č.
450540573/2700 vedený u UniCredit Bank, s variabilním symbolem „rodné číslo“ vydražitele, jako fyzické
osoby nebo „IČ“ vydražitele, jako právnické osoby. Pokud tato překročí částku 500.000 Kč pak nejpozději do
16.3.2022 včetně.
Článek II.
V ostatním se znění uzavřené dražební vyhlášky číslo 21DR000964 nemění.

V Brně dne 3.3.2022

podepsal Ing.
Ing. Jaroslav Digitálně
Jaroslav Hradil
Datum: 2022.03.03
Hradil
15:39:13 +01'00'
______________________________

Dražebník
PROKONZULTA, a.s.
Ing. Jaroslav Hradil, člen správní rady

