
Protokol o provedené dražbě č. j. 160815836D2016 

  Strana 1 (celkem 3) 
Královská dražební a.s., se sídlem:  Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00, IČ: 248 11 505, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956 

PPRROOTTOOKKOOLL  OO  PPRROOVVEEDDEENNÉÉ  DDRRAAŽŽBBĚĚ  
vyhotovený dle § 27 zák. č. 26/2000 Sb. 

 
Bod 1. 

 

Veřejná dražba dobrovolná opakovaná se konala dne 15. srpna 2016, dražba byla provedena elektronicky pomocí dražebního systému 
Prodej-dražbou.cz, který je provozován na www.prodej-drazbou.cz (dále jen „systém Prodej-dražbou.cz“). Zahájení dražby bylo provedeno 

prohlášením licitátora, a to v 12:00 hod., dražba byla ukončena v 13:00 hod. 

 

Bod 2. 

 

Označení předmětu dražby: 

Nemovitosti v katastrálním území Semily, obec Semily a to: bytová jednotka č. 532/1 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 903/52450 na 

společných částech domu čp. 532, 533, 534, 535, bytový dům, LV 10001 a na pozemku č. 1711/40, nemovitost zapsána na LV 3749 a LV 10001. 

To vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily na LV 3749, LV 10001. 
  

 

Popis předmětu dražby: 
Předmětná nemovitost je byt 4+1 (předělaný z bytu 5+1) č. 532/1 s příslušenstvím 

v 1. nadzemním podlaží v panelovém domě s 8 nadzemními podlažími čp. 532 v 

ulici Bavlnářská v obci Semily, okres Semily. Dům se nachází v severní 

zastavěné části obce. Město Semily patří územně do okresu Semily a náleží pod 

Liberecký kraj. Semily je také obcí s rozšířenou působností. Z turistického 

hlediska patří do velmi atraktivní oblasti Českého ráje. Počet trvale žijících osob 
tohoto menšího města se pohybuje kolem čísla 8940 obyvatel. Semily se dále dělí 

na čtyři části, konkrétně to jsou: Bítouchov, Podmoklice, Semily a Spálov. Obec 

je vzdálená přibližně 20 km od polských hranic. Na školní docházku využívají 
děti v obci tři základní školy vyššího stupně a rodiče menší dětí mají k dispozici 

také školku.. Pro využití volného času je v obci k dispozici koupaliště, sportovní 

hřiště, stadion a další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kino, 
kostel a hřbitov. V obci Semily se nachází nemocnice, má zde ordinaci několik 

praktických lékařů a několik stomatologů. Kromě toho, je zde umístěn i ústav 

sociální péče, domov s pečovatelskou službou a domov důchodců. Z další 
občanské vybavenosti je zde rovněž policejní stanice a poštovní úřad. Místní 

obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Městem prochází železnice a je zde i železniční stanice. Město Semily 

leží v průměrné výšce 340 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1352. Celková katastrální 
plocha obce je 1631 ha, z toho orná půda zabírá pouze 14%. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Značnou část katastrální výměry 

tvoří trvalé travní porosty. V katastru obce jsou ovocné sady.  

 

Na předmětu dražby váznou tato práva: 

 

http://www.prodej-drazbou.cz/
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Údaje v Dražební vyhlášce o předmětu dražby, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby 

váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů neodpovídá. 

 
Cena předmětu dražby: 

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Jiří Vyhnálek, Sekaninova 408, 

Hradec Králové, jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové č. j. Spr. 1943/87 ze dne 29. 2. 1988 pro základní 
obor Stavebnictví pro odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské a stavební materiál, č. j. Spr. 5116/2002 ze dne -1. 10. 

2003 pro základní obor Ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí a vypracoval a aktualizoval ke dni 1. 7. 

2016 posudek s poř. č. 4155/204/2015 a ocenil předmět na částku v místě a čase obvyklou a to na 990.000,- Kč. 

 

Bod 3. 

Bývalý vlastník: 

Jana Košnarová, datum narození: 2. 2. 1955, Bavlnářská 532, 513 01 Semily 

 

Bod 4. 

 

Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 700.000,- Kč. 

 

Bod 5. 

Dražebník: 

Královská dražební a.s., se sídlem:  Praha 2, Nové Město, Kateřinská 482, PSČ 128 00, IČ: 248 11 505, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16956 

 

Licitátor: 

Václav Török, datum narození: 3. 5. 1973, bytem Kryblická 367, Trutnov, 541 01  

 
 

Navrhovatel: 

Mgr. David Švrček, IČ 02409500, Petržílkova 1436/35, 158 00 Praha 13, provozovna: Palackého 175, 511 01 Turnov, ustanoven dne 2. 1. 
2015 usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. KSHK 40 INS 32414/2014-A-6, insolvenčním správcem dlužníků: Milana 

Košnara, datum narození 4. 12. 1952, IČ 13166573, Bavlnářská 532, 513 01 Semily, a Jany Košnarové, datum narození: 2. 2. 1955, 

Bavlnářská 532, 513 01 Semily 

 

Bod 6. 

Vydražitel: 

SJM 

Jméno: Pavel Kampan, Rč: 780403/2599, Datum narození: 3. 4. 1978, Adresa: Kubánská 377/1, Město: Liberec 5, PSČ: 460 01 

a 
Jméno: Markéta Kampanová, RČ: 845301/2590, Datum narození: 1. 3. 1984, Adresa: Senovážná 82/6, Město: Liberec 12, PSČ: 460 01 

 

Bod 7. 

 

Cena dosažená vydražením: 700.000,- Kč (Sedm set tisíc korun českých) 

 

Bod 8. 

 

Příloha: 

- Dražební vyhláška 

- Protokol o průběhu elektronické dražby 
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Tento ”Protokol o provedené dražbě” byl sepsán v 9 stejnopisech, z nichž jeden obdrží vydražitel, jeden navrhovatel a dva jsou určeny pro 

potřeby dražebníka. Po jednom vyhotovení zašle dražebník do 5-ti dnů osobám uvedeným v § 27 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb. 

 
V Praze dne 15. 8. 2016 

 

 
 

 

 
       

 

 
 

 

............................................................   ................................   ................................ 
 dražebník                          licitátor    vydražitel       

   


