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číslo:D 3412018

i.

{net s.r.o., IČ:48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584/1l, PSČ 779 00,zapsanáv obchodním
vedeném Krajslcým soudem v Ostravě pod sp,m. C 10l4l, jako dražebník oprávněný k provádění
veřejných dražeb na záklaďě koncesní listiny vydané Okresním živnostens§fm úřadem v Olomouci dne
05,02,20ol,pod čj.: oŽÚlB406l00lIkA(P, ev. č.: 380500-80744-00 (dále jen ,,dražebník")

vyhlaŠuje
podle ustanovení § 20 a ustanovení t6a zákona č.2612000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky ě. l8l20l4, o
stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na náwh nawhovatele paní JUDr. Vlasty Němcové, IC:
66238005, se sídlem Nádražní 2369/10,678 0l Blansko, insolvenčníhosprávce dlužníků:1) pana Bronislava
Schoře, narozeného v roce 1964, trvale bytem Krumvíř 78, 691 73 Krumvíř, ustanovené usnesením Krajského
soudu vBrně pod čj. KSBR 29 INS 2995812013 a2) paní Valérie Schořové, narozené vroce 1967, trvale
bytem Krumvř 78, 691 73 Krumvíř, ustanovené usnesením Krajského soudu v Brně pod čj. KSBR 29 INS

2995912013 (dále jen,,nawhovatel")

konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické
(dálejen ,,dražba")

1.

Místo. datum. čas zaháiení a ukončeníelektronické dražby

Dražba se koná elekFonicky dne 5.12.2018 prosřednicfuím elektronického dražebního systému na adrese portálu www.okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájenl dražby bude provedeno prohlášením
liciátora, a to ve 13:00 hodin. Ukončeníďražby bude nejdříve za 30 minut tj. ve 13:30 hodin.

2.

označenía nonis předmětu dražbv a ieho příslušenstvl stav předmětu dražbv

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

o
o
o

Pozemek parc. č. St. 145 vfuěře 173 ď, vedený jako zastavěnáplocha a nádvoří,
Součástíje stavba: Krumvíř, č.p. 78, bydlení

Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. l45,
Pozemek parc. č. 51/1 výměře l0l m2, vedený jako zahtraďa, způsob ochrany zemědělslcý půdnífond,
Pozemek parc. č. 51/2 výměře l 18 m2, vedený jako zahtraďa, způsob ochrany zeměděls§ý půdnífond,

č. 1247, v katastru nemovitostí vedeném Katasťálním uřadem pro
Jihomoravshý kraj, Katastrálním pracovištěm Hustopeče, v katastrálním územía v obci Krumvíř, Okres
vše zapsané na listu vlastnictví
Břeclav.
Předmět dražby uvedený shora byl podle zákona č. 18212006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

zákon), nawhovatelem dražby zahrnut do soupisu majetkové podstaty dlufuíkůpana Bronislava Schoře,

narozeného v roce 1964, ťvale bytem Krumvíř 78, 691 73 Krumvíř a paní Valérie Schořové, narozené v roce
1967,trvale bytem KrumviŤ 78,69173 Krumvíř.

Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jsou ve společném jmění manželů pana
Bronislava Schoře, narozeného vroce 1964 a paní Valérie Schořové, narozené vroce 1967, oba trvale bytem
Krumvíř 78, 691 73 Krumvíř.

Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství - v dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle

dostupných informací. Nawhovatel odpovídá zavaďy na předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební
vyhláškou.

Rodinný dům č.p. 78: je řadový vniřní rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažim a
podkovím. Je zděný. Má sedlovou sřechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod chybí, klempířsképrvky
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3.

prohlídka předmětu dražby

dražebníkv těchto termínech:
Prohlídku předmětu dražby stanovuje

1. termíndne 07.11,2018 v 11:30hodin
;. i"""i" dne 19,11,2018 v l4;30 hodin

parc, č, St, l45, vše
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Informace-úterýaŽčtvrtekod9:00hodindol6:00hodinnatelefonu:734358335.
nebo nájmu, neumožnířádnou Prohlídku Předmětu
pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení
možností,
a."}iv, Ura. prohlídka provedena v rámci

4.

Cena předmětu dražbv

zákona č,2612000

zjištěna posudkem znalce podle_ustanoveni § _13
46''783
obvyklá (tržní)cena předmětu dražbybyla
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6.

Dražebníiistota

ve
Dražebníjistotu stanovuje dražebník
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Doba platnosti takové bankovní zárul<y musí být minimá|ně 30 dnů po skončenílhůty stanovené touto
vyhláškou pro úhradu ceny dosaženévydraženíma zároveň pro případ, že bude konána ve smyslu § 25
zákona č. 2612000 Sb,, o veřejných ďražbách, opakovaná dražba, minimálně 30 dnů po konání opakované
dražby , Nejzažšítermín plaírosti bankovrú zán;Jq je však jeden rok po konání dražby dle této vyhlášky,
Bankovní zánlka musí umožňovat opakované čerpáníť do výše dražebníjistoty.

Zéruěni listina nemůžeobsahovat žádná ustarrovení, která by umožňovala bance uplaíiovat jakékoliv
námitky či qýhrady vůčidražebníkovi (záruka na první výzvu) s výjimkou námitky, že písetnná výna
dražebníka o plnění z bankovní zán:lq byla učiněna až po době platnosti bankovní zánlky. Záručnílistina
nesmí obsahovat ani žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky, v záručnílistině
uvedené, na jinou podmínku, než je písemná výzva o plnění, vyplývajícíz bankovní zánllq, učiněnéze
strany dražebníka. Záruěni listina nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala
ďražebnka při uplatňování jeho práv vyplývajících mu ze zálruční listiny či mu ukládala pro dosažení plnění,
vyplývajícího mu ze záruční listiny, jinou povinnost (jako např. povinnost učinit předchozivýzvl dlužnftovi,
nebo doložení dalších písemností, atd.), než povinnost písemně požádat o toto plnění v době platnosti

-

uvedené v záručni listině.

Prohlášeniv záručni listině můžeučinit pouze baŇa, kterámápovoleno působit jako banka na územíČR od
Českénárodní banky a toto prohlášení musí být učiněno v českémjazyce.

Prohlášeni v zaručni listině můžeučinit pouze banka se sídlem na územi Českérepubliky nebo zahrariěni
bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na izeml Českérepubliky a toto
prohlášení musí být učiněno v českémjazyce. Tím není dotčeno právo předložit písemnost vjiném než
českémjazyce spolu s uředním překladem písemnosti do českéhojazyka.

Dražebníjistotu je možnésložit také v hotovosti k rukám dražebníkav jeho kanceláňi:Dražby.net s.r.o. na adrese
Sokolská 584/ll, Olomouc, PSČ 779 00, vpracovní dny od útery až čtwtek: od 9:00 hodin do 16:00 hodin,
v den konání dražby od 9:00 hodin do zahájen| dražby.
Lhůta pro úhradu držebníjistoty začlná dnem podpisu této dražební vyhlášky a končízahájenkn&ažby.
Dokladem o složenídražebníjistoty jsou:

(a) výpis z účfuu banky, prokarujici, že zičtupřkazce byla účasíríkemdražby ve prospěch bankovního účtu
&ažebnn<a uvedeného vtéto dražebnívyhlášce odepsifura částka odpovidajic| dražební jistotě, stanovené
v této dražební vyhlášce nebo

(b) příslušný díl poštovnípoukázky provozovatele poštovnílicence (pošty), osvědčující,že byla účastrríkem

dražby ve prospěch bankovního účtudražebnika uvedeného v dražebnívyhlášce uskutečněna platba částky
odpovídajícídražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(c) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošť), osvědčující,že do vlastních rukou
dražebníka byla účastníkemdražby odeslána peněžnízásilka ,v částce odpovídajícídražebni jistotě,
stanovené v této dražebnívyhlášce nebo
(d) bankovní pokladní složeŇa, osvědčující,že byla účastníkemdražhy ve prospěch bankovního účtu
dražebníkauvedeného v této dražebnívyhlášce složena částka odpovidajici &ažebníjistotě, stanovené v této
dražebnivyhlášce nebo
(e) pokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující,že dražebnk přijal od účastrríkadražby
v hotovosti částku odpovídajicí dražebníjistotě, stanovené v této dražebnívyhlášce nebo
(f) záručnílistiny osvědčujícíbankovni zérlllu poslqtnutou účasftríkovidražby ve prospěch dražebníkave qýši
nejméně částky odpovídajlci dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce.

Platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.
Účastnfl<ům ďražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dražebníjistota wácena dražebníkem
nejpozději do dvou dnů ode dne koniání dražby:
(a) převodem z úěfu dražebníkau banky ve prospěch účtubanky, který účastnftdražby sdělí administrátorovi
při registrace uživatele do systému elektronic§ých dražeb nemovitostí nebo
(b) na takovou adresu účastníkadražby uvedenou v sezlamu účastníkridražby formou peněžní zásilky,
doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovní licence (pošty),
(c) těm účastníkům,kteří se nestanou vydražiteli a složili dražebníjistotu v hotovosti můžebýt jimi složená
dražební jistota wácena v hotovosti, poprípadě formou šeku pro výběr hotovosti z účtudražebníkau banky,
kterýjim dražebníkpředá v den dražby pojejím skončení
(d) těm účastníkům,kteří se nestanou vydražiteli a složili dražebnljistotu formou bankovní zánflq, wátti
dražebníklistiny, prokazující bankovní zánlkuv den po jejím skončení.

Upozornění: Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do qýše stanovené v § 4 odstavec I zákona č.
25412004 Sb., o omezení plateb vhotovosti a o zrněně zékonač.33711992 Sb., o správě daní apoplatků, ve
zrění pozdějších předpisů.
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ávazků na Dředmětu dražbv váznoucích a sním spoienÝch - jsou zde

uvedenY Údaje

vatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze v rozsahu

stanoveném dražební vyhláškou.

o

.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučníhořádu, oprávnění pro TOMI CZECH s.r.o., IČO:

26830370, se sídlem Skopalová 2g9ll2z,Přerov I-Město, 75002 Přerov, k zajištění pohledávky ve výŠi

51.683,-

Kč s příslušenstvím, právní účinkyexekutorského zástavniho práva ke dni6.12.201l, jehoŽ

vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutírn Katastrálniho úřadu pro Jihomoravslcý kraj,
Katastrálním pracovištěm Hustopeče pod č j. Z-l45 l /2012-7 3 5,
Povinnost k: Parcela: St. 145, Parcela: Slll,Parcela: 5ll2.

Listina: Exekučnípříkaz k prodeji nemovitých věcí, o ňizen|exekutorského zástavního práva na
nemovitosti I22E{-766l201l -8 ze dne 06,12.2011. Právní moc ke dni l7.01,2012.

l

Zástavní právo smluvní, oprávnění pro FINWAY a.s., IČO: 28420098, se sídlem K Brance ll7lll1,
jehoŽ
Stodůlky, 15500 Praha 5, k zajištěni pohledávky včetně příslušensWí ve výši 1.037.000,- KČ,
kraj,
pro
Jihomoravsloý
vklad do katasťu nemovitostí Lyl povolen roáodnutím Katastrálniho uřadu
j.
Katastrálním pracovištěm Hustopeče pod č V - 1920 l20 l0 -'l 3 5,
Povinnost k: Parcela: St. 145, Parcela: Slll,Parcela: 5112.
Listina: Smlouva o ňízenizástavního práva podle obč.z. ze dne27.09.2010. Frávní ÚČinky vkladu Práva
ke dni zg.Og.2010. Listina: Souhlasné prohlášení o zněně osoby zástavního věřitele postoupením
pohledávky Y,1920l20I0 -735 ze dne 30.09,2012,

o

Zástavní právo soudcovské, oprávnění pro Okresní správa sociálního zabezpečetn Břeclav, se sídlem
Husova 2gg4ll, 69002 Břecláro, p.o pohledávku ve výši 41.059,- Kč s pfisluŠenstvím,Pořadi
povolen
soudcovského át *mo práva se riď anem 6.9.2012, jehož vklad do katastu nemovitostí byl
pracoviŠtěm
HustoPeČe
Katastrálrním
kraj,
pro
Pod Čj.
Jihomoravshý
uřadu
roáodnutím Katasťálníhó
Z-8I712013-735.
Povinnost k Parcela: St. l45, Parcela: 5ll7,Parce\a:5Il2Listina: Usnesení soudu o nařiz,eníuýkonu roáod. ďaenlm soud. zástarmího Práva 15 E32312012 -10 ze dne 27.12.2012. Právní moc ke dni07.02.2013.

o

.
r
.
.
r

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, oprávnění Pro INTER-SAT LTD,
organizaěil složka, lčo: zgz+zb16, se sídlem Slevačská 2368/68, Židerrtce,61500 Bmo, kzajištění
jehoŽ vklad do
polhledávky ve výši 35,838,- Kč s pfislušenstvím, zilstavni pnívo vzriklo fue 4.7.2013,
katasťu nemovitóstí byl povolen.oáodoutím Katastrálního úřadu pro Jihomoravs\ý kraj, KatastrálnÍm
pracovištěm Hustopeče pod č j. Z-33 I 5 l20L3 -7 3 5.
Povinnost k Parcela: St. 145, Parcela: Slll,Parcela:5ll2.
Listina: Exekučnípřkaz o ňlzpniexekutorského aástavniho prava na nemovitosti 114 EX370l20t3 -27 ze dne04.07.2013.

Exekučnípříkaz k prodeji nemovitosti.
Povinnost

k

Parcela: St. 145, Parcela: 51l1,Parce|a:5112.

Listina: Exekučnípříkaz k prodeji nemovitých věcí, o ňizent exekutorského ástavního práva na
nemovitosti l22Ex-'t66l20l1 -8 ze dne 06.12.2011. Právní moc ke dni I'7,0I.2012.
1964, ťvale bytem KrumvÍř 78,691 73
Krumvíř. Listina: Usneseni soudu o nařuení exekuce 53 EXE-2679/20|| - 9 ze dne 10, 1 l .201 1 .

Nařízení exekuce. Povinný pan Bronislav Schoř, narozen v roce

Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: Mgr, Zuzana Komínková, Exekutorsloý uřad VYŠkov, se
sídlem Nádrafuí 7,-682 01 Vyškov. Povinný pan Bronislav Schoř, narozer vroce 1964, trvale bYtem
Krumvíř 78,69173 Krumvíř. Listina: vyroámeni soudního exekutora o zahájeni exekuce rÚ vyskov
(Mgr. ZuzanaKomfuková) čj.lI4EX-370l20I3 ,26 ze dne 04,07,2013,

Exekučnípříkaz k prodeji nemovitosti.

Povinnost k: Parcela: St. l45, Parcela: Slll,Parcela:5l2,
Listina: Exekučnípřkazkprodeji nemovitých věcí l14 EX-370120I3 -28 ze dne 04.07.2013.

Na předmětu dražby nevázne nájemní smlouva. Dům užívá p. Dočkalová, známá vlastníka, dle
jejího sdělení bez nájemní smlouvy.

závazky zapsané v katastru nemovitostí a vátzlroucl na předmětu &ažby neovlivňují hodnotu
předmětu dražbý, prótoz" vsouladu sustanovením § 34 odstavec 2 zéůronaě.2612000 Sb., o veřejných
k
dražbách a v souladu se zákonem č, 18212006 Sb. (insolvenčnízákon) s přechodem vlastnictví Předmětu
&ažhy zantkají.

práva

a
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8.

je:
podmínkou účastina elektronické dražbě na portálu www.okdrazby.cz

a)registraceúčastníkajakouživateledo,elektronickéhodražebníhosystémuumístěnéhonainternetové
uživatele", a
adrese rwvw.okarffi ,cz a ziskánístatusu "ověřeného
dražby,
a;óno zepis seznamu účastníků
dražby
do
uživatetem
b) přihlášení účastniraírierý je ověřenym
Elektronicloý dražební systém wwY.okdrazby.pz

Nové Město, 33.1 unótycanylrc :

Jiráskova 398'
provozuje spoleČrrost oK draŽby s.r.o.' sídlem
v

i1_"!t"_*P rejsříku, vedeném Městslcým

OlanaĚ;óil

soudem

práha. 1oáleien administrátor)' kterábyla
rriar..iár" ss0/1, 160 00
Praze oddíl C,v.ožkač.8,I,73,Provozovna:
ÚČastnil<a draŽbY a
jiné pii-*"c p"rěřena ověřením registrace kaŽdého
jako zprosťedkovatel Á"z*rú"- mimo

priaetóvanim statusu ověřeného uživatele,

jako uživatele www,okdrazby,cz
ad. a) Registrace účastníkadražby,

_ registračního
ďražhy registruje prosťednictvím žádosti
účasnrikdražby se jako uživatel do elektronické
ioáor,ar. umístěnéhó na internetové

adrese www,okdrazby,cz,

-Ármubre'j"
Uživateljepovinenvyplnitvregistračnímformulářivšechnypožadovanéúdaje'Vopačnémpřípaděkjeho
uzinut"i povinen seznámit se VŠeobecqými
uo;rďo
pr,.á
..girt
oa..'ariim
registraci nedojde.
uživatel současně
prie"rnz odeďáním ,registraÉníhoformulaře
podmíŇami dražebníka a administráto.u,
řídit, Uživatel
podle.nich
výslovuje ,outrtur?ruuazuje se
ÚPlné a
poťwzuje, že s těmito-řs*u._vr"i poa*inťu*i
jsou
aktuálnÍ,
uvedl,
piorr]x"j", ze ida.le,_které při regisíaci
formulaři
odesláním regisíačníhoformulařó současně
registraČním
v
osoLních riaa3t uieoen5ich
z
pravdivé a že sij" ;d; p;;ino9*li iut".rtoiiáin"
riědomÍ, Žě za PřiPadné ŠkodY vzniklé
administrátoro-vi-taý ,ar9*r !*: iJ
adminiúátór, ani dražebníkžádnou odpovědnost,
důvodu neonámeni zrněn údajůnenese

bezodkladně písemně

oámit

podle
Uávatel,jenžsehodláúčastnitelektroniclcýchdražebnemovitostírealizovanýchvsystémueleknonicloých
no'"tau.y_l,g§o,uč"* formuláři
www.otdraJ}r;;-;*;;o@"*
portálu
na
nemovitostí
Údaje'
dražeb
vřegisřueoi- ro.-uláři vŠechnYPoŽadované
pokynů v něm *"a.iyiň. úzivatel :.. ponio'.ni.plnit
semámit se s
pi.a
*::ňT registrace je uživatel povinen VŠeobecqými
V opačnémpřípadě k rógistraci u.zlvat9re,1aoJJ".
těmito
uávatel. souEasnc PÓtwzuj
"'Ž"-:
těmito Všeobecn;ými podmínkami a odeslanil'r"girou""
souhlasu se Všeobecnlými
B",
Ťídit,.
nich
podmíŇami vyslovuje souhlas, a zavazvje"'s; Ň,
"y,tou""i
registraci uvedl'
,oučasně Prohiašuje,'Že Údaje' které Při
podmínkami t regis;;i Jivatele nedojde. uzjuát.i
osobních
změnu
jakoukoli
z" si ie veaom"pbvinno,ii
jsou aktuální, úplnéa nravdi,vi, Zároveřl p-ni"s"i",
vzniklé
ŠkodY
La
Že
PŤÍPadné
u-aiir,iroaío.ovi a bere 'ru uiao*t,
registračních ridajů uezádkladně oaramit
odPovědnost,
uarni"iroáro, ani příslušný dražebnft Žádnou
z důvodu neo námenizměn rtdajů nenese

Fyziclr.á osoba se zaregistruje
vyplnění formulaře vytiskne

fuzická osoba, po
www,okdrazby,cz prosťednictvímformulaře
9oý1*
svůj podpis a odešle
registračníforrnulář, n,"t,a ur"aoě ověřit

ry
"yp.l"jri
udroioirt átor"lřř fu;;;;hhák",ova

psč 160 00,
550/1, praha 6,
formuláři o
registračním
v
uú"ru uvedenou
po kontrole údajůbude fyzickáosoba infoáovana e-maile- nu
na Portálu
nemovitostí
draŽeb
,i,castnit všech eiektroniclcYch
přidělení statutu ověřený uživatel a může..'J*ai*c
doporučenou poštou na adresu

www.okdrazby.cz.
za
Právniclcíosobasezaregistrujenaportáluwww.okdrazby.czprosďednictvímformulářeprávnickáosoba.Po
.,ryploěr{ ."girt ue.rt ro.-.rtai, oeir'a uředně ověřit podpis osob oprávněných
registru
vyplnění formuláře vytiskne
jiného
uředního
z obchodního rejsťiku ěi
právnickou orouu i"áui a odesie ,pór" . "rig]"ái". wn*Ú
tt alolrova 55ó/l, prahi6, pSč 160 00,
s.r_o.,
ú^zúi
poštouna ud."r., ua*irri.natoru,'óř
o
,,u udr.ru uvedenou v registračním formulaři
po kontrole údajůbude právnická osoua ir,iormována e-mail"elektroniclcých draŽeb nemovitostí na Portálu
doporučenou

eastnit všech
přidělení statutu ověřen.Ý uživatel a může." .r.r-i*Jt

právnická osoba je povinna
nesmí bjt staršíťíměsíců od data vystavení.
rejstříku
ffi.":%řlť"ffi-o
doPisem s doložením aktuálního
u io pir".r,e aopoÚ.nYrn
neprodleně nanasit aaminúáto.oroi u"sŘ".j'ilenv,
rn_ipisu

z Obchodního rejsříku,

spotečné jmění manžetů(sJM) se
registrace SJM. po vyplnění formuláře
nechá uředně ověřit podpisy a odešle

zaregistruje

"y,iJil
d"pil;;;;o"d

o přidělení Statutu

nemovitostí rra portálu

overený

qortál.u,

wvrw,okdrazby,cz prosťednictvím formuláře

r"gist,a# formuhr, aopŇ údaje manželalmanžs|ky,

",ptoerry nu-ua."ru ad-inistrátora:

iťi1;"li113';ff§iÍ3j'rr"1*r-r_*"*
uzTffiř
formuláři

p

oK

draŽbY s'r'o'' Thákurova

vregistračním
informován e-mailem na adresu uvedenou
draŽeb
elektroniclcých
vŠech
ÚČastnit
ur.*i*J
á.rz" ,"

www,okdrazby,cz, "

j'frti_

SV.
Společnévlastnictví (SV) se zaregisťuje na portálu www.okdrazby.cz prosřednictvím formuláře registrace
odeŠle
a
nechá
_uředně .ověřit^eodPisY
160 00.
doporučenou poštou na adrésu adminŇátora: OK dražby s.r.o., Thákurova 550/l, Praha 6, PSC
po kontrole úáajů bude registrovaný uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registraČním formuláři
o přidělení statutu ouer.řrrzi*t"t u *tže se aktivně účastrritvšech elekhonických draŽeb nemovitostí na

po vyplnění formuláře vytisknJ vyplněný registračníformulař,

portálu www. okdrazby. cz.

IJživatelje povinen zvolit si uživatelské jméno, pod kterým se bude v elektroniclcých draŽbách nemovitostí
přihlašovát á pod nimž se bude dražeb účistrrit.Úživatel je povinen zdržet se lživánljalcýchkoliv hanlivých,

je administrátor 9Pr{vněn Podle svého
*uztir.5;.lr, *tg,áx11i.1, či zavádéjicich ozračení, v opačnémpřípadě
jeho uživatelské jméno.
wazeitbuď re§istraci uživatele aleho účetbeznábraďy zrrršit anebo změnit
je uživatel povinen neProdleně
Vpřípadě, že Čojde ke zrrěně újajůuvedených vregistračním formuláři, tak
projít
znovu ověřovacím Procesem,
a
p.ouóst změnu údajůve svém účtupo přihlášení na www.okdrazby.cz
jsou
pravdivé
úplné.
a
uživatele
V opačnémpřípadďse mázato,žeúdajeregistrovaného
ad b) přihlášení do dražby a zápis ověřeného uživatele, jako účastníkadraŽby do Seznamu ÚČastníkŮ
ďražby

pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem č,2612000 Sb. a vyhláškou Č. I8l20I4 (zejména
je
přihlásí se kělektronicrc arazUc prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz, složi dražebni jistotu, Pokud
sezramu
do
zapsán
bude
zďraŽby),
vyloučenou
osobou
požadována, a předložíčestrrépróhlašení, že není
účastníkůdražby a stane se účasfiríkemdražby.

ověření uživatelése mohou přihlásit k elektronické dražbě ode dne zveřejněné draŽby na Portálu
www.okdrazby.cz ažďo zahájeni dražby tj. do 5.12.2018 do 13:00 hodin.
9.

způsob elektronické dražbv na portá lu wrrrv.okdrazbv.cz:

V sekci připravované dražby zvolte nemovitost, kterou chcete dražit,
poPis, draŽební
b) uenu aótait &ažby obsahuje veškeré nezbytné informace o dražené nemovitosti (fotografie,
a)

vyhlášku, malecký posudet, termín dražbý, nejnižšípodání, výši minimálního příhozu, informace Poťebné

c)
d)
e)

0
c)
h)

k úhradě jistoty a dalšíúdaje).
přihlaste se ao arazuy co nejdříve, aby vás dražebnft mohl zařadit mezi schválené ÚČastrrfty &aŽby azaPsat
dražby.
vás do sezlamu účastníků

upozonNĚNí: S

přihlášením do konkréírídražby nečekejte na samotný začátek draŽby. Pokud se

nepřihlásíte před zahájením, nebudete se moci dražby áčastnit Fřihlašení v prŮběhu draŽbYnení moŽné!

Uhrad,te draiební jistotu bankovním převodem či vloženímjistoty v hotovosti na uvedený bankovní ÚČet
dražebnika. Informace poťebné k úhradě dražebníjistoty nalezrete v článku 6 této draŽební vYhláŠkY.
po připsrání dražebrujlrtoty na bankovní účetdražebníkaa splnění podmínek účastina draŽbé dle této
draiebnivyhlášky jste oprávněni účastnitse aktivně dražby a činit podání.
je
V termínuiořadani samótné ďražby se do systému přihlaste sqým uživatelsh_im jménem a heslem. DraŽba
aktuální
do
sekce
připravované
draŽby
sekce
přésune
ze
zahájena automaticky. Ve stanoveném čase se
dražby. V tuto chvíli můžetečinit podaní.
průběh samobré elekťonickéďražby je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný. Přihazovat mŮŽete
jiné ČástkY,
tlačítkem provést minimální příhoz (výše příhozu je stanovena dražebníkem) nebo vyplněním
kdy do příslušného okénka vypíšete8arttu příhozu (musí být stejná či vyššíneŽ stanovený minimální
přfttoz,.;inat se podání s částkou menšínež minimální příhoz nezobrazi a má se zato, Že nebYlo uČiněno),
ilrir.n"ii," na th!ítko přihodit a následně potvrzením, že chcete skutečně přihodit, ktere učinítekliknutím na
podání sPolu s
tlačítko,,Ano, chci u8init podani ve výši . . . .." je podání učiněno a zobtazí se jako nejvyŠŠÍ
ďraŽbY,
příhozu.
UČastník
přesným
časem
jménem,
celkovóu částkou a uveden;im
VašímÚivatelslcým
Tomuto
nabídku.
nejvyŠŠÍ
dorovnat
právo
a
uplatrit
předkupní
kterému svědčípiedkupní právo, můžetoto
účastníkovieunbv ," ,ruroi. zobrazlje tlačíikoDorormat cenu. Systém zároveň zobraztlje historii Podání
všech účastnílnidražby s příslušnými údaji.

podání
10. čas zaháiení a čas ukončeníelektronické dražbv. během kterého lze zwšovat

čas zahájenielektronické dražby a čas ukončeníelektronické dražby během ktelélro 1z,e zxYŠovat Podáníje
PodánÍ,
stanove1včlánku l této draže|nívyhlášky. Dražba se koná, dokud účastnícidražby ČinívYŠŠÍ
minutách
5
vposledních
Je-li
vyhlášky.
Před
i
d.už"brrí
této
nejméně však do doby uvedene veianku

uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podaní účasíríkemdraŽby, posouvá se Čas Pro Příjem
aaÉtctr podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od Posledního Podání
je zastaven,
5 minut, anižby bylo učiněno dalšípodání, příjem podaní
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Předuplynutímdoby,během|<teré1zezvy.šovatpodáníÍt]:-ipjipud''edobyprodlouženézpůsobemdle
qýzvy a prohláŠenÍ:
předchozího odstavce),

Š"l"i."^ji.ásledující

minuty' je Účastníkům dražby
podaní,
!ýají3
doby, během které lze činit
uplynuti
do
kdy
.i'eu.'ntá"a'aŽbY' který uČinil
I) v okamžiku,
araz'řv"Ó;;;i;.*ir,r.áro?.'
neastniu
pro
zobrazenavýzva ,.ropiij
dražby
je účptníkům
podání, zbyvas.2 minuty,
do upllmutí d9}y: b^ěh"Ť, kterélzečinit
aruztY' který uČinil

iilř#fr]-;

pro účastnn.uarňÓ;;č#"td;#r*ái"*
zobrazenav,ýzva ,,podnrhé

TilH:lťnu,

*

'rl"rtnÍ.u

dražby
jeúčastníkům
lze činit podání, zbyvá Iminuta,
bYlo
uplynutí dobY,!ěhem které
neŽ
Podání
výssi,

,oirur"noprohlášení,lŇlrtini_ri

ncído z

n"aa"i
J,;;Í.i-,iŮ"ri"n a,_a.áv
nejvYŠší
aeail-úa' d'užbY, který učinil

iá*ii*a,oru

o,"J*iř.*'á#;i"il;;i'

naoosled učiněné

po'Oani;, udělím mu příklep",

a

IV)vokamžiku,kdyuplynedoba,běhemkterélzečinitpodaní,jeúčastníkůmdraŽbyzobrazenavýzva
iiJ"i*t" oř"z[v, r.'".Y uČinil nejvYŠŠÍPodanÍ)"
ve veřejné
pro účastníka"#ň,ó;;Jtd.i;#,oai"*
sledovbní dóstupnosti,19"y
".potřetí
žasiaveno
poa,nr
3.
dalších
přijímání
1, 9*ri"ia,'i"^,iÁ^aě
doloženo ffii;1;i.ifiň1r_:*ir;
datové síti bude p-tJ"u,.r"c
povl]xen
přesahrrjíci 1,,Ty*, je licitátor
informovat
www.okdrazby."" u atr,"
povlne ili:ffiffi;,rlo oatruou
licitátor
oieto skutecnostije
minimátně

fi5**ř:rffirffTili

oodání,

#fiil".riJ;;*fl."

pošty,
",i,h;ái"".
naiet,o adresu elektronické
a.azty

odkladu příklep Účastníkovi
udě]í licitator bez zbytečného

po uplynuti doby, během které lze činit pod.ání,
N, detailu ďražby se zobtazí
dražb.a *""e,^"_
'J"á"l",r
,rr,
podráLl_i,
:|'a"*"il;ú
identifikátoru vydražitele,
ďražby,Kerii učinil n"i.,rvssi
;;;;,
jeho adresu
příklepu,
"ydraže{m
informace o udělení
{še
1nv
kaŽdému-trurÁt*i ďraŽby na
zároveň
ďražby
lnformaci o ukončeni
"a]šrJii"i,ar,í.
elektronické pošty,

11.

o ner'ď"rÝ"h
š;;;řď--

d,ažbá"h

Elektronickélosováníbudenaportáluwww.okdrazby.czspuštěnolicitátoremvtěclrtopřípadech:

a)

dražbysoučasně n9aanr.3.1etvlo_1i
Učiní_liněkolik účastrúků
příklep udělí,

elektronic§ftn

i;;;;;"*,

učiněno podaní vyšší,roáodne

licitator

komu z nich

í

i;"*,o to,n, komu z nich
b) Učiní-liněkolikdražitelůsoučasŇ.el:*t1l_,ifl1l;::;':,l:i*l,Thffiť§*'""ffii',ťiiffi
Y:#,:1ii::l*#"",in'*;T:lilŤ$,?ili"Tffi:
přfl<lep udělí.

"i.ffi;;';il;;;;ň

jemu. J-e-li tcchto ÚČastníkŮ
c)JeJiněkterýzúčastníkůďražbysnoluyla39íkempředmětu.yŤ:y,nenístanoven;ýmpříhozemvžyán;
udělí licitát". Fil.Úp
při
rni,si jar9 ne.3"yssi p"árii,
siejne
ve
podaní
učiní_li
,J"Ňá,i"i,lcý podil je nejvyšší,
""acri rň*""'oifró
i;pi
dražby _ .potuuturň-i.ř "á.,
losem o iom, komu z těchto
.o"t o'Jri. ti.itator etěttro,i;ň
rovnosti spoluvlastniclcých podílů

ffi,

spoluvlastníků přftlep udělí,

o

právo uplabrit a dorovnat
právo, můž9toto předkupní
předkupní
svědčí
a
účastnikdražby,kterému
á aoiovnati nejvyššínabídku
J"l,*,rueaÉi pr"anpoi p,áno,
tom,
o
i;ňj.;í.;
roáodne
Los
nejvyššínabídku.
"*u,t
jejic*.poroururtoiJr.|pááir3. *toar,lr:n'u]ň"ň;;,il;J;ňnicú 'osovaní,
příklep.
oacti ti"itutor
komu z těchto ,poiouú.ton,i

12.

nrokázáno

je draŽebníkovi listinami nebo
právo k předmětu dražbY a doloŽÍ-li
předkupní
dražby
uČinÍ-litento ÚČastník
Má_li něktelý z účastníků
'aá ,.nE""r 'o."riv, "n.ni .'unou.ť*'Přilr;;; Á'vázán;
jejich uředně ouer"nyrii frřr
jemu,
odcli li"itato. příklep
dražbypodaní u. ,,".,n. ,ýl!řdilr;riiloa,ani,
své předkupní právo

do!a,d1
-roáodnuti'
sdělí účastnjku dražby rceď
www'okdrazb,'c'
Dražebník do zahájení ďtažby
internetové aPlikace'na Po.iat'
prortr.a.riwiá
předkupní právo prokazaiJu áoioz"r,o
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13. Účast na dražbě
Účastníkem ďražby muže být vždy sát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z &ažby vyloučena.
Učastníkyďražby nesmějí b;it osoby, které nemohou nab;ivat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na
jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenčnínáwh na majetek takové osoby byl zamitnat proto, že
její rnajetek nepostačuje k uhradě nákladů insolvenčníhořaeni, a to po dobu 3 let od právní moci takového
roáodnutí; nikdo nesmí dražit zaně,
Účastníky ďražby nesmějí b;it osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít

k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražitzaně.
ÚOastnnry ďražby nesmějí byt osoby, které nesložily dražebníjistotu, jeJi požaďována, a v opakované dražbě ani
vydražitel, který způsobi| zmařeni předchozí dražby téhožpředmětu dražby u téhož&ažebnka; nikdo nesmí
dražit za ně. Dražtt v dražbě, jejížkontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušnéhoživnostenského
uřadu a kontrolou dražby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místnírcwoj; nikdo nesmí ďražit za né,
Účastrrfty dražhy nesmějí být dražebníkorganiaýlcl a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním
orgánem nebo členem jeho statutiárního nebo jiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, lríery na této dražbě činí
úkony dražebnka, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsouJi nawhovateli
této dražby; nikdo nesmí ďražit za ně,
Učastnftem dražby téžnesmí být osoba, která je ve váahu k některé z osob (dražebníka organuujici a
provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutrárního nebo jiného
orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, ktený na této dražbě činíúkony dražebnfta) osobou blízkou, společníkem,
osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvořím koncern; nikdo nesmí dražitzaně.
Pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je přípustná společná účastvíce účastníků
dražby za účelem
společného nabytí předmětu dražby. Podmínkou společnéúčastina ďražbě je, že bude před ápisem společných
účastrríkůdo seznamu účastníkůďražby předloženo dražebníkovi čestnéprohlašení všech společných účastníků
dražby, které bude obsahovat určeníbudoucích podílůna vydraženémpředmětu dražby,jakoži zrnocnění osoby
oprávněné společnéúčastníkyna dražbě zastupovat a které bude opaťeno uředně ověřenými podpisy všech
společných účastníkůdražby. S výjimkou wčeníosoby oprávněné společné účastníkyna dražbě zastupovat není

žáďné omezení obsaženévprohlášení účastníků
dražby nebo vypl._ivajici zjejich případné dohody wči
dražebnikovi ani vuči ťetím osobám účinné.Společnírlčasíríciďražby odpovídajíza tútradu ceny dosažené

vydražením společně a nerozdílně.

14. Úhrada ceny dosaženéwdražením
Vydražitelem složená dražebníjistota a
vydražením.

její příslušenstvíse

započítavajívydražiteli na cenu dosaženou

Zbývalic| část ceny dosažené vydraženímje vydražitel povinen do

l0

dnů od skončenídražby uhradit

dražebníkovi, není-li dále stanovena jiná lhůta k úhradě ceny dosaženévydražením.

cena dosažená vydražením vyššínež 200.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením ihned po skončenídražby,

Nenili

Je-li cena dosažená vydraženímvyššínež 500.000r- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením do 45-ti dnů od skončenídražby.

Cena dosažená vydražením můžebýt vydražitelem uhrazena:

(a) v hotovosti složením na účetdražebníka čísloúčtu107-427812026710100, vedený u Komerčníbanky

a.s.,

pobočky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslonebo rodné čislo účastníkadražby,
(b) v hotovosti v kanceláři dražebnka, variabilní syrrrbol (VS) identifikačníčíslonebo rodné čísloúčastrrfta
ďražby. Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do ,qýše stanovené v § 4 odstavec I zékona č.
25412004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o zněně zákona č. 33711992 Sb., o správě daní a poplatků, ve

zrění pozděj šíchpředpisů,

(c) převodem zúčtuu banky ve prospěch účtudražebníka čísloúěta 107-4278120267/0100, vedený u
Komerční banky a.s., pobočky v Olomouci, variabilni symbol (VS) identifikační číslonebo rodné číslo
účastníkaďražby,

(d) poštovní poukázkou na účetdražebníka čísloúčtu107-427812026710100, vedený u Komerčníbanky
pobočky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslonebo rodné čísloúčastníkadražby.

a.s.,

Byla-li vydražitelem složena dražebnijistota ve formě bankovní zárv|q,je vydražitel povinen uhradit cenu
dosaženou vydražením v plné výši v termínu a splatrrosti některým ze způsobů uvedených v tomto bodě.
Dražebníkje pak povinen bezzbytečného odkladu po uhrazení ceny wátit vydražiteli záručni listiny.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením.
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Úhrada ceny dosažené vydražením směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.

L]hradí-li vydražitel cenu dosaženou vydraženímv termínu ,splatnosti, přechazi na něj vlastnictví předmětu
ďražby k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel, který znařil &ažbu (neuhradil cenu dosaženou vydražením v termínu splatrrosti), nenabývá
vlastnictví předmětu dražby vydraženéhove zmařené dražbě.

Je-li ďražba zmařena vydražitelem, dražební jistota složená vydražitelem včeírějejiho příslušenstvíse použije na
nárklady zmaŤené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zitčtuje se zbývajici část dražebníjistoty složené
vydražitelem, kteqý způsobil zmaření ďražby, na náklady opakované dražby. Po úhradě nrákladů dražby a
opakované ďražby se zbývajici část wátí vydražiteli, který způsobilzmaření dražby,
Yydražitel, který způsobil zrraření dražby, je povinen na vyzváni dražebnka uhradit tu část nrákladů dražby,
kterou nepokrlývá ďražebni jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v důsledku
zrnař eni

předchozí

ďr

ažby vydražitelem,

Upozornění: Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do

ýše stanovené v § 4 odstavec 1 zákona č.
25412004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o zrněně zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
zrění pozděj šíchpředpisů.
15. podmínky odevzdání oředmětu dražby vvdražiteli
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, dle § 30 zák. č.2612000 Sb., o veřejných dražbách, je
dražebníkpovinen předat lydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčujívlastnictví a jsou nezbytné k
nakládání s předmětern dražby nebo osvědčujíjiná práva rrydražitele vůčipředmětu dražby. Jde-li o nemovitost,
předává předmět dražby vydražiteli za účastidražebníka býva|ý vlastník. O předání předmětu dražby bude
sepsán protokol "Předání předmětu dražby", ktený podepíše dražebník,bývalý vlastník a vydražitel.
Veškerénáklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese lydražitel do maximální výše '7.260,- Kč
včetně DPH (cestovné na 1 km předání předmětu dražby + každá započatá hodina makléře při předání předmětu
dražby), ry,jma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečíškody na předmětu dražby pŤechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu ďražby,
tyž den přecházi na lrydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li
lydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečíškody a odpovědnost za škodu lydražitel,
Náklady na předávku předmětu dražby hradí vydražitel dle platného ceníku zveřejněného na www.drazby.net.
Předání předmětu dražby se uskutečnív pracovní dny od 8:00 do 19:00 hodin.

ló. upozornění pro

vydražitele

Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí si ponese v plném rozsahu vydražitel
(správní poplatek zanávrh na vklad vlastnického práva k předmětu dražby).

Daň z nabyí nemovitosti platí vydražitel, a to z ceny dosažené lydražením,
Dražba bude provedena pro lydražitele bezúplatně.

l7. závěrečná ustanovení
Tato dražební vyhláška byla vydána dražebníkem nížeuvedeného dne a bude ve lhůtách stanovených zákonem
č.2612000 Sb., o veřejných dražbách před zahájením dražby:

(a) zveřejněna na internetovém portálu www.okdrazbv.cz
(b) zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Krumvíř
(c) zveřejněna na centrální adrese - www.centralni-adresa.cz
(d) zaslána osobám uvedeným v § 20 odstavec 5 zákona č,2612000 Sb.
(e) Údaje z dražebni lyhlášky budou uveřejněny v periodickém tisku určenémpro územíúzemního
samosprávního celku, v jehož obvodu se nemovitost nachází
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jejich podpisy
Stejnopis dražební vyhlášky uložený u dražebníkaje podepsán navrhovatelem a dražebníkem,
jsou úředně ověřeny.
za navrhovatele:

za dražebníka:

v

olomouci,

on

J{"ťo"

..,/!'.'../!|..:. .20l8

úi e,/

JIJDr. Masta Němcová

Vlasta Řezníčková, j ednatelka

insolvenční správce

Dražby.net s,r.o.
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