
Insolvenční kancelář Kaplan Mlnářík a spol., se sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 

Praha 1, insolvenční správce dlužníků Ladislav Sivák, datum nar. 10.4.1977 a Kateřina 

Siváková, datum nar. 20.5.1981, oba bytem Čs. armády 16, 358 01 Kraslice, v insolvenčním 

řízení spis. zn. řízení KSPL 52 INS 189/2020 nabízí k prodeji mimo veřejnou dražbu 

následující nemovitou věc: 

• „položka č.1“   Ideální podíl ve výši 1/2 na:  

jednotce č. 1758/2, byt, vymezeno dle zákona o vlastnictví bytů v budově 

Kraslice, č.p. 1758,1758, byt. dům, LV 4982 na parcele St. 2702, LV 4982, a  

parcely St. 2702, zastavěná plocha a nádvoří, včetně podílu na společných 

částech domu a pozemku ve výši 387/13492, 

vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 5123, katastrální území Kraslice, obec 

Kraslice, jak vedeno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální 

pracoviště Sokolov; 

• „položka č.4“   Ideální podíl ve výši 1/46 na:  

jednotce č. 1758/13, jiný nebytový prostor, vymezeno dle zákona o vlastnictví 

bytů v: budova Kraslice, č.p. 1758,1758, byt. dům, LV 4982 na parcele St. 

2702, LV 4982, a parcela St. 2702, zastavěná plocha a nádvoří, včetně podílu 

na společných částech domu a pozemku ve výši 203/13492,  

vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 5117, katastrální území Kraslice, obec 

Kraslice, jak vedeno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální 

pracoviště Sokolov ; a 

• „položka č.5“   Ideální podíl ve výši 1/46 na:   

jednotce č. č. 1759/13, jiný nebytový prostor, vymezeno dle zákona o 

vlastnictví bytů v: budova Kraslice, č.p. 1758,1758, byt. dům, LV 4982 na 

parcele St. 2702, LV 4982, a parcela St. 2702, zastavěná plocha a nádvoří, 

včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 413/13492,  

vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 5117, katastrální území Kraslice, obec 

Kraslice, jak vedeno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální 

pracoviště Sokolov; 

 

 (dále jen „Byt“). 

Podmínky prodeje: 

a) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy o převodu Bytu na účet 

majetkové podstaty č. 232 503 387/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s. 

b) Byt bude prodán zájemci, který předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou. Nabídka musí 

obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/datum narození, sídlo/bydliště) a 

nabídku kupní ceny za Byt. 

c) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu. 

Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek. Nejedná se o 

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 zákona č. 89/2012 Sb. 

 



Nabídku lze zaslat doporučenou poštovní zásilkou, kurýrní službou nebo osobním doručením 

nejpozději do 1. února 2021 do 15.00 hodin na adresu vyhlašovatele – Insolvenční kancelář 

Kaplan Mlnářík a spol., Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1 nebo na e-mail: 

mlnarik@ikkm.cz. 


