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Dobrovolná dražba

Rodinný dům Nesovice

12.2. 2018     11:00             elektronická dražba

ID 18021210D2018 

vyvolávací cena         990 000 Kč
odhadní cena         1 500 000 Kč

minimální příhoz           5 000 Kč
dražební jistina        100 000 Kč

prohlídky před objektem
26.1. 2018 v 15:00
02.2. 2018 v 15:00

Jedná se o RD
v obci Nesovice

Rodinný dům v k. ú. a obci Nesovice, okres Vyškov, obsahuje obytné místnosti s příslušenstvím. Rodinný 
dům je zděný, má přibližně obdélníkový půdorys, má 1 nadzemní podlaží a podkroví. Základy kamenné a 
betonové, obvodové nosné zdivo, střecha sedlová a pultová, krytina tašková, krov dřevěný, vnitřní omítky 
vápenné, venkovní břízolit, stropy s rovným podhledem, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, 
okna plastová a dřevěná, dveře dřevěné a plastové, vnitřní obklady keramické, podlahy betonové, 
keramická dlažba, vlysy, PVC, koberce, vytápění ústřední, elektroinstalace. Vybavení objektu je uvažováno 
jako standardní. Objekt rodinného domu je připojen na inženýrské sítě. Stav objektu je uvažován jako 
průměrný. 4.2. Označení a popis práv a závazků na Předmětu aukce váznoucích a s ním spojených:   
Zástavní právo smluvní ve prospěch Cordtrade, s.r.o., Jiráskova 81/13, Olomouc – Hodolany, PSČ 779 00, 
IČ: 28344618 pro pohledávku ve výši 700.000,- Kč, č. j.: V-6219/2012-712.  Zástavní právo exekutorské ve 
prospěch Intrum Justitia Czech, s.r.o., Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27221971 pro 
pohledávku ve výši 55.096,22 Kč, č. j.: V-4449/2014-712  Zahájení exekuce - Exekutorský úřad Přerov, č. j.: 
Z-5522/2013-808  Zahájení exekuce - Exekutorský úřad Břeclav, č. j.: Z-8189/2013-704  Exekuční příkaz k 
prodeji nemovitosti - Exekutorský úřad Břeclav, č. j.: Z-11256/2013-712, Z-2264/2015-712, Z-3072/2015-
712  Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Exekutorský úřad JUDr. Dalimil Mika, LL. M., č. j.: Z-4894/2014-
404, Z-2984/2014-712  Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Krajský soud v Brně 
31 INS-7652/2015 A-6,  č. j.: Z-1664/2015-712 Na Předmětu aukce neváznou žádné nájemní smlouvy ani 
věcná břemena. V souladu s ust. § 299 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění násl. změn 
a doplňků, všechna omezení vlastnického práva (vyjma věcných břemen) zapsaná na LV 497, k. ú. Nesovice, 
Obec Nesovice na Předmětu aukce zpeněžením zanikají.

Kontakt:
Bližší informace o prohlídkách lze získat na tel.: +420 608 712 197, email: nymsa@kralovskadrazebni.cz. 
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