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Výsledek veřejné dražby id. spoluvlastnického podílu ¼ k celku
nemovitosti – budovy č.p. 396, rod. dům na pozemku p.č. 9423 a
pozemku p.č. 9423 k.ú. Plzeň

Zastupitelstvo města Plzně schválilo dne 10. 11. 2011 svým usnesením č. 555
účast města na veřejné dražbě vyhlášené dle dražební vyhlášky č.j. 121 EX 593/09-21
ve věci konání dražebního jednání proti povinné Tereze Šťovíčkové, nar. 26. 4. 1991,
bytem Kalikova 16, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí.
Předmětem dražby byl id. spoluvlastnický podíl ¼ k celku nemovitosti – budovy
Jižní Předměstí č.p. 396 – rod. dům na pozemku p.č. 9423 a pozemku p.č. 9423 o výměře
183 m², zastavěná plocha a nádvoří, vše zaps. na LV č. 2655 pro k.ú. Plzeň
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město.
Dle platného Územního plánu města Plzně se výše specifikovaná nemovitost
nachází v ploše pro VPS D2 – průtah silnice I/27.
Dle stanoviska Technického úřadu MMP č.j. MMP/185213/11 ze dne 24. 10. 2011
bylo doporučeno získat id. spoluvl. podíl ¼ této nemovitosti do majetku města Plzně, a to
vzhledem k jeho zasažení veřejně prospěšnou stavbou – VPS D2 – průtah silnice I/27.
Rada města Plzně dne 10. 11. 2011 přijala usnesení č. 1458, kterým schválila
nejvyšší možnou nabídku města, a to za id. spoluvl. podíl ¼ k celku výše uvedené
nemovitosti včetně pozemku, ve výši 303 000,- Kč. K příslušným krokům při dražbě byl
zplnomocněn pan Martin Zrzavecký, náměstek primátora.
Veřejná dražba se uskutečnila dne 22. 11. 2011 v 11.00 hodin v sídle soudního
exekutora JUDr. Venduly Flajšhansové, Exekutorský úřad Plzeň-sever, na adrese Plzeň,
Divadelní 2728/3a, jednací místnost č. dveří 225.
Statutární město Plzeň se stalo vydražitelem, tj. byl mu udělen příklep
na vydraženou nemovitost:
- spoluvlastnický podíl ¼ k celku nemovitosti – budovy Jižní Předměstí č.p. 396 – rod.
dům na pozemku p.č. 9423 a pozemku p.č. 9423 o výměře 183 m², zastavěná plocha
a nádvoří, vše zaps. na LV č. 2655 pro k.ú. Plzeň u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
katastrální pracoviště Plzeň-město, za cenu nejvyššího podání ve výši 115 000,- Kč.
Usnesení soudního exekutora o udělení příklepu na vydražené nemovitosti č.j.
121 EX 593/09-33 ze dne 22. 11. 2011 nabylo právní moci dne 14. 12. 2011. Nejvyšší
podání ve výši 115 000,- Kč bylo uhrazeno ve stanovené lhůtě.
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Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Zveřejněno na úřední desce:
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H. Matoušová, členka RMP
31. 1. 2012
Petráková, MAJ MMP
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
souhlasí
nepodléhá zveřejnění
26. 1. 2012

