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,,í§Ů'Y DRAZEB1§I VYHLASKA
číslo: D $l2a78

Dražby.net s.r.o., lČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584l11, PSČ 779 00, zapsanáv obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp,zn, C 10141, jako dražebník oprávněný k provádění
veřejných dražeb na záklaďé koncesní listiny vydané Okresním živnostenskýnr úřadem v Olomouci dne
05.02.2001, pod čj.: oŽÚMqoetOOlKí/KP, ev, č.: 380500-80744-00 (dáte jen ,,dražebník")

vyhlaŠuje

podle ristanovení § 20 a ustanovení 76a zákona č.2612000 Sb., o veřejných dražbách a q,hlášky č, 18/2014, o
stanovení podmínek posrupu při elektronické dražbě, na nár,rh navrhovatele společnosti UbrIS v.o.s.,
IČ: 02516519, se sídlem Senovážné náměstí 97]124, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obcliodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn. A 16391 , insolvenční správce na zá\<Ladě usnesení
IGajského soudu v Ústí nad Laben - pobočka v Liberci pod čj. KSLB 82 INS 2966412015, dlužníka pana
Kamila Sedláčka, narozeného vroce 1969, trvale bytern Horecká 416,468 22 Železný Brod, Okres Jablonec
nad Nisou (dále jen ,,navrltovatel")

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

1. Misto" datum" čas zaháiení a ukončení elektronické dražbv

Dražba se koná elektronicky dne 29,5.2019 prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese -
porlálu www.okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájeli dražby bude provedeno prohlášením
licitátora, a to v 11:00 hodin. Ukončení dražby bude nejdříve za30 minut tj, v 11:30 hodin.

2. označení a popis předmětu dražby a ieho příslušenství. stav předmětu dražbv

Předmětem dražbyisou nemovité věci, a to:

. Pozemek parc. č. 1296ll o výměře 256 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástíje stavba: Zelezný Brod, č.p.476, rodinný dům
Stavba stojí na pozemku parc. č.: 129611,

r Pozemek parc. č. 1297ll o výměře 1337 rnr. vedený jako zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní
fond,

vše zapsané na listu vlastnictví č.913, vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou, v katastrálním uzemi a v obcl Železlý
Brod, okres Jablonec nad Nisou.

Předmět ďražby uvedený slrora byi podle zákona č. 18212006 Sb., o úpadku a způsobeclr jel-ro řešení (insolvenční
zákon), navrhovateiem dražby zahrnlt do soupisu majetkové podstaty dlužníka pana Kamila Sedláčka,
narozeného v roce 1969, trvale býem Horecká 416, 468 22 Železný Brod.

Nemovitosti, které jsou předmětern veřejné dražby dobrovolné, jsou ve výlučném vlastnictví pana Kamiia
Sedláčka, narozenélro v roce 1969. trvale býenr Horecká 416, 468 22 Železný Broď,

Popis stavu předmětu dražtry a jeho přislušenství v dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle
dostupnýclr informací. Navrl-rcvatel odpovídá za vady na předměru dražby pouze v rozsahu stanovenén dražebrrí
vylrláškou.

Rodinný dům č.p. 476: Stáíi dorrru nebylo dokladově zjištěno. Dle dostupných podkladů byla původní část
rodinného domu postavena kolem roku i926, v roce 19]J by1o vydáno povolerrí r-ra přístavbu domu" která byla
dokončena v 80. letech minulélro století a zkolaudovátrabyla až v roce 2003.
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Rodinný důrir je celý podskiepený, půr,odní část nrá 1. NP se sedlovou střechou (půda), přístavba má 2,NP a
plochou střechu. Původrrí část rodirrného domu je neužívaná,
Stavebně technický stav rodinného domu je podpruměmý, vykazuje i známky závad - trhliny v obvodor.ém
zdilu. Dle předchozího znaleckého posudky byly týo závady dle stavebního úřadu zapříčirrěny chybným
za\,oženim přístavby, která byla provedena na navážce.
Základy rodinného domu jsou kamenrré a betonové bez izolaci proti zemní vlhkosti. nosná konsttukce původní
části smíšerrá (kámerVzdivo), v přístavbě je zdivo cihelné. Stropy dřevěné trámové a pravděpodobně keramické
(v přístavbě) s rovným omítaným podhledem. Střecha domu plochá a sedlová, střešní krytina z živičných pásů a
etemitových šablon. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu částečně chybějící, bleskosvod je osazen.
Jednotlivá podlaží jsou spojena schodištěm. Vnější omítky stříkané břízolitové, okna dřevěná zdvojená a luxfery.
Rodirrný dům je napojen na veřejný vodovodní řad, elektřinu a plyn, kanalizace je svederra do jímky. Zbylé
vnitřní konstrukce a vybavení rodirrného domu nebylo možné identifikovat z důvodu neumožnění vstupu ZlaIce
do objektu. Znal,ec proto uvažuje standardní vybavení původního stáří.

Dispozični řešeni (dle informací z předchozího znaleckého posudku):
1.PP - původní část - sklepy
1.PP - přístavba - garáž, sklad
1.NP - původní část - bl,tová jednotka 2+1 s příslušerrstvím a s vlastním vchodem (neužívaná)
l,NP - přístavba - bytová jednotka 5+1 s příslrršenstvím a s vlastním vchodem (oblvací pokoj s balkonem,
kuchyň, spíž, WC, chodba, schodiště do 2, NP
2.NP - přístavba - chodba, koupelna, 3 x pokoj.

Pozemky:
Pozemek parc. č. 129611 vedený na výpise z katastru nemovitostí jako zastavěná plocha
výměře 256 m2. Součástí pozemku je stavba rodinného domu č.p.416.
Pozemek parc. č. 129'7 11 vedený jako zalrada o celkové výměře 1337 m2. Pozemek
pozemkem jednotný funkční celek.

Úplné znění znaleckého posudku naleznete na: gry4!rybp!

3. prohlídka předmětu dražbv

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

l. termín dne 09,5.2019 v 16:00 hodin
2. termín dne l0.5.2019 v 9:00 hodin

a nádvoří o celkové

tvoří se stavebním

Místo prohlídky se stanoluje před rodinným domem č.p. 476 (Horecká 476, 468 22 Železný Brod), stavba
stojí na pozenrku parc. č.: 129611,jak jsou ty.to nernovitosti zapsány na listu vlastnictví č.913, v katastrálrrínr
izemi a v obci Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou.

Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu
ďražby, bude proirlidka provedena v rámci možností.

4. Cena předmětu dražby

Obvyklá (tržní) cena přednrětu dražby byla zjištěrra posudkem znalce podle ustanovení § 13 zákona č.2612000
Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, Znalec: Ing, Petra .Iechová, býem Vondroušova 1209,
163 00 Praha 6, v posudku číslo 7487li50119 ze dne 1,4.2019 stanovila obvyklou cenu předrnětu dražby na
částku ve výši,.,... l .9tt0.000.- K t\

5. Neinižší podání a minimální příhoz

Nejnižší podálrí stanor.uje dražebrrík ve výši.. 1"320.000,- Kč

Minimáiní pŤíhoz, ktery může účastník dražby učinit, stanor,uje dražebník ve rýši. .......,...5.000,- Kč

Draží se v českých korunách.

6. Dražební iistota

Dražební.listotu stanovuje dražebník ve výši. ,..,,.,.....,.140.000,- Kč
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Dražebníjistota musí býtlítrazena poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účet dražebníka, nebo

vkladem hotovosti na účet dražebntka čislo 107-427812026710100, vedený u Komerční banky a.s,, pobočky v
Olomouci, variabilní symbol (VS) číslo ďražby:432018, konstantní symbol: 0558, speciťrcký symbol: vpřípadě,
žeje účastníkemdražby fyzická osoba - rodné čislo účastníka dražby, vpřípadě, žeje účasúrftem dražby
prármická osoba - identifikační číslo (IC).

Přípustrré je rovněž složení dražebntjistoty ve formě bankormí záruky - její podmínky nutno konzultovat
s dražebníkem. Lhůta pro předložení bankovní záílky končí v sídle dražebníka šestnáctou hodinou pracourího
dne bezprostředně předcházejícího dni konání ďražby. Originát záručni listiny musí splňovat §rto podmínky:

Y záručni listině bude uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokoj i dražebnka (věřitele), a to do výše

dražebnijistoty, jež je uvedena výše, jestliže dražebnk o plnění lryplývající z bankovní zánil<y písemně požáďá

banku a to z toho důvodu, že ďlužrlk (tj. osoba, na jejiž žádost se zavéua|a banka záručnt listinou) jako

vydražite| zmaíil dražbu. Dražebnft (věřitel) musí být v záručru listině označen tak jak je označen v této

vyhlášce.

Doba platnosti takové bankovní záruky musí být minimálně 30 dnů po skončení lhůty stanovené touto vyhláŠkou
pro úhradu ceny dosažené vydraženimazároveňpro případ, že bude konána ve smyslu § 25 zákona č.2612000
Sb., o veřejných dražbách, opakovaná dražba, minimálně 30 dnů po konání opakované ďražby. Nejzažší termín
platrrosti bankormí záruky je však jeden rok po konání ďražby dle této vyhlášky.

BaŇovní zétrukamusí umožňovat opakované čerpáni až do ýše dražebni jistoty.

Záívčnl listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatrlovat jakékoliv námitky či
výhrady vůči dražebníkovi (záruka na pnzní výzvu) s výjimkou námitky, že pisemná výzva dražebníka o plnění

z bankovní zé§uky byla učiněna až po době platrosti bankormí záruky.Záručn listina nesmí obsahovat artt žádná
ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky, v záručrtí listině uvedené, na jinou podmínku, než
je písemná výzva o plnění, lyplývající z bankovní zárul<y, učiněné ze strany ďražebnka. Záručnt listina nesmí
obsahovat altt žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala dražebrttka pfi uplatňování jeho práv

lryplývajících mtl ze záruční listiny či mu ukládala pro dosažení plnění, vyplývajícího mlJ ze záručru listiny,
jinou povinnost fiako např. povinnost učinit předchozi výzvu dlužníkovi, nebo doložení dalších písemností, atd.),

než povinnost písemně požáďat o toto plnění v době platnosti uvedené v záručri listině.

Prohlášení v záručnt listině může učinit pouze banka, která má povoleno působit jako banka ta územi ČR oa
České narodní banky a toto prohlášení musí být učiněno v českém jazyce.

Prohlášení v ziručru listině může učinit pouze banka se sídlem na :územi České republiky nebo zahrarllční
bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na územi České republiky a toto
prohlášení musí být učiněno v českémjazyce. Tím není dotčeno právo předložit písemnost vjiném než českém
jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka.

Dražební jistotu je možné složit také v hotovosti k rukám ďražebnka v jeho kanceláři:Dražby.net s.r.o. na adrese

Sokolská 584 lll, Olomouc, PSČ 779 00, v pracormí dny od pondělí až pátek:, od 9;00 hodin do 15:00 hodin,
v den konání ďražby od 9:00 hodin do zahájent ďražby.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začiná dnem podpisu této dražební lyhlášky a končí zahájerum dražby.

Dokladem o složení dražební jistoty jsou:
(a) yýpis z účtu u banky, prokaanjici, že z tčtrt píkazce byla účastníke m dražby ve prospěch bankovního účtu

dražebnfi<a uvedenóho vtéto dražební vyhlášce odepsárra částka odpovíďqici dražební jistotě, stanovené
v této dražební lyhlášce nebo

(b) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že byla účastníkem
dražby ve prospěch bankovrúho účtu dražebníka uvedeného v dražebrlt vytrlášce uskutečněna platba částky
odpovídající dražebníjistotě, stanovené v této dražební vy,hlášce nebo

(c) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence Gošty), osvědčující, že do vlastních rukou
dražebntka byla účastníkem dražby odeslána peněžní zásika v částce odpovídající dražehni jistotě,

stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(d) bankovní pokladní složenka, osvědčující, že byla účastníkem dražby ve prospěch bankowrího účtu

ďražebnkauvedeného v této dražební vyhlášce složena částka odpovidajicí ďražební jistotě, stanovené v této

dražebntvyhlášce nebo
(e) pokladní nebo jiný doklad lyhotovený dražebníkem, osvědčující, že dražebntk přijal od účastrdka dražby

v hotovosti částhr odpovídající dražební jistotě, stanovené v této dražební lyhlášce nebo
(0 záručru listiny osvědčující bankovní zátruku poslqrtrrutou účastrúkovi dražby ve prospěch dražebníka ve výši

nejméně částky odpovídqicidražebníjistotě, stanovené ý této ďražební lyhlášce.

Platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.
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Účastníkůrrr dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dražebni jistota vrácena draŽebníkenr

nejpozději do dvou dnů ode dne konání ďražby:
(a) převodem z učtu dražebníka u banky ve prospěch účtu banky, který účastník dražby sdělí adrrrinistrátorovi

při registrace uživatele do systému elektronických dražeb nemovitostí nebo
(b) na takovou adresu účastníka dražby uvedenou v seznamu účastníků dražby formou peněžní zásllky,

doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovní licence (pošty),

(c) těnl účastníkum, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražebnijistotu vhotovosti mŮže b}'t jimi sloŽená

dražebníjistota vrácena v hotovosti, popřípadě formou šeku pro výběr hotovosti z účtu dražebníka u banky,

kterýjim dražebník předá v den dražby po jejím skončení
(d) těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu formou bankovní záruky, vrátí

dražebník listiny, prokazující bankovní záruku v den pojejím skončení.

Upozorněni: Dražebník je oprávněn přljmout hotovost pouze do výše stanovené v § 4 odstavec 1 zákota Č.

25412004 Sb., o ornezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 33'7 l|992 Sb., o správě daní a poplatku, ve

znění pozděj ších předpisů.

7. Popis práv a závazků na předmětu dražbv váznoucích a sním spoienÝclr jsou zde uvedeny údaje

pouze podle dostupných informací. Navrhovatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze v rozsahu

stanoveném dražební vyhláškou.

t Zástayní právo smluvní, oprávněrrí pro SMART HYPO s.r.o., IČO: 21'714082, se sídlerrr tř. Svobody

956131. 77900 Olomouc, k zajištění:
- pohledávky ve výši 461 .400,- Kč s příslušenstvím,
- snrluvních pokut do výše 832.200,- Kč, vzniklých do 6.1 1.2016,
- jednorázových smluvních pokut ve výši 38.000,- Kč,
- paušálních náhrad nákladů ve výši 57.000.- Kč, uložených do 6.1 1-2016,

.jehož vklad do katastru riemovitostí byl povolen Katastrálnínr úřadem pro Liberecký kraj, Katastráinim
pracovištěm Jablonec nad Nisou pod č j. Y,14'7112013-504.
Povirrnost k: Parcela: 129611, Parcela: 1291 l1,
Listina: Smlouva o zíízeni zástavního práva podle obč.z. ze dne 06.05.2013. Právní účinky vkladu
práva ke dni 07.05.2013.

o Zástavní právo exekutorské poclle § ó9a exekučního řádu, oprávnění pro innogy Energie, s.r.o., IČO:

49903209, se sídlem Linruzská 3135112, Strašnice, 10800 Praha 10, k uspokojení pohledávky ve výši
12,058,20 Kč s příslušenstvím, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen Katastrálním Úřadem

pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou pod čj, Y-1925l2014-5a4.
Povirinost k: Parcela: 129611.Parcela: 129"I l1.
Listina: Exekuční piikaz o zíízeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský Úřad

Cheb 074 EX-00361/2014 -012 ze dne 02.04.2aV, Právní účinky zápisu ke dnt 02.04.2014. Zápís
proveden dne 12.05.2014.

e zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, oprávnění pro pana václava pokorrrého,

narozeného vroce l961, bytem Červeného 609/5, Liberec Vl-Rochlice,46006 Liberec, k uspokojení
pohledávky ve výši Kč 35.000,- Kč s příslušenstvím, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen

Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou pod Čj. V-
252212014-504.
Povinnost k: Parcela: 129611, Parcela: 129'7 l1.
Listina: Exekuční pŤíkaz o zíizeli exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský Úřad

Plzeň-město l34 EX-02395l20r4 -015 ze dne 25.04.201.1. Právní účinky zápisu ke dnt 25.04.2014.
Zápis proveden dne 30.05.2014.

l Zástavní právo exekutorské podle § 69a exek-učního řádu, oprávnění pro ČEZ Prodej, a,s., IČO:

21232433, se sídlem Duhová 425ll,Michle, 14000 Praha 4, k uspokojení pohledávky ve výši 6.402.-

Kč s příslušenstvím, jeliož vklad do katastru nemovitostí byl povolen Katastrálním úřadem pro

Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou pod č j. V-638712014-504.

Povinnost k: Parcela: 129611, Parcela: 1291 ll.
Listina: Exekuční piikaz o zíízeni exekutorského zástavního práva na nerrrovitosti Exekutorský Úlřad

Praha 10 167 EX-l129812014 -l5 ze dne 25.09.2014. Právrrí účinky zápisu ke dni25.09,2014. Zápts

proveden dne 21 .10.2014,

r zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, oprávněrrí pro Česká republika, nčnčo:
00000001-001, lykonává: Okresní soud v Liberci, tČO: OOOZqS64, se sídlem U Soudu 540/3. Liberec
Ii_Nové Město,46001 Liberec" k uspokojení pohledávky ve výši 46.150,- Kč s příslušenstvím, jehoŽ
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vklad do katastru nemovitostí byl povolen Katastrálním úřadem pro Libereclcý kraj, Katastrátním
pracovištěm Jablonec nad Nisou pod čj.V-276312015-504.
Povinnost k Parcela: 1296lI, Parcela: 1297/l.
Listina; Exekuční píkaz o ziizeni exekutorského zástavnihg práva na nemovitosti Exekutorshý úřad
Brno-město 030 EX-2564l20l5 -21 ze dne 25.03.2015. Právní účinky zápisu ke dni 15.04.2015. Zápis
proveden dne 07.05.201 5.

Zástavni právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, oprávnění pro Město Žetezný Brod, IČO:
00262633, se sídlem náměstí 3. květra l, 46822 Žetezný Brod, k uspokojení pohledávky ve rnýši

25.000,- Kč s příslušenstvím, jehož vklad do katasku nemovitostí byl povolen Katastrálním úřadem pro
Libereclcý kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou pod č j. V-3444l20I5-504.
Povinnost k: Parcela: 129611, Parcela: 1297 ll.
Listina: Exekuční pííkaz o ňizení exekutorského zástarmího práva na nemovitosti Exekutorslcý úřad
Plzeň-město l34 Ex-072l8l20l5 -016 ze dne 05.05,2015. Právní účinky zápisu ke dni 05.05.2015.
Zápis proveden dne 01.06.2015.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, oprár,rrění pro ČEZ Prodej, a.s., IČO:
27232433, se sídlem Duhová 425ll, Mic*ůe, 14000 Praha 4, k uspokojení pohledávky ve výši 1.800,-
Kč s příslušenstvím, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen Katastrálním uřadem pro
Libereclcý kraj, Katastrálnim pracovištěm Jablonec nad Nisou pod čj. V-3998l20l5-504.
Povinnost k Parcela: 1296l I, Parcela: 129'7 / l.
Listina: Exekuční píkaz o zíizerlt exekutorského zástarrrúho práva na nemovitosti Exekutorský uřad
Praha l0 16'I Ex-44ll/20l5 -I'7 ze dne 25.05.2015. Práwí účinky zápisu ke dni 25.05.2015. Zápis
proveden dne l8.06.2015.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, oprárrrrění pro Oblastní stavební bytové
družstvo Děčín, tČO: OOZtZS04, se sídlem Jeronýmova 425115, Děčín IV-Podmokly, 40563 Děčín, k
uspokojení pohledávky ve qýši 4.205,- Kč s příslušenstvím, jehož vklad do katastru nemovitostí byl
povolen Katastrálním uřadem pro Libereclcý kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou pod čj.
Y-4582l20l5-504.
Povinnost k: Parcela: 1296lI, Parcela: 129'7ll.
Listina: Exekuční píkaz o zíizeni exekutorského zástarrního práva na nemovitosti Exekutorslcý uřad
Děčín lI2 Ex-í6l2l20l5 -í6 ze dne 12.06.2015. Prár,ní účinky zápisu ke dni 12.06.2015. Zápis
proveden dne 14.07 .2015.

Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: Mgr. David Koncz, se sídlem 26. dubna 10, 350 02
Cheb. Povinný pan Kamil Sedláček, naíozeí: v roce 1969, trvale bytem Horecká 4'76, 468 22 Želemý
Brod. Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájeru exekuce Exekutorslcý úřad Cheb 0'74 EX-
0036112014 -006 ze dne l1.03.2014. Prár,ní účinky zápisu ke dni 02.04,2014. Zápis proveden dne
04.04.2014,

Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: Mgr. Ing. Jiří Prošek, se sídlem Rychtaříkova I,326 00
Plzeň. Povinný pan Kamil Sedláček, narozen v roce 1969, trvale bytem Horecká 476, 468 22 Želentý
Brod. Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájeru exekuce č j, l34 EX-02395l2014 -011 ze ďne
23.04.2014. Právní účinky zápisu ke dni 25.04,2014. Zápis proveden dne29.04.2014.
Související zápisy:. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.
Povinnost k Parcela: 1296ll, Parcela: 1297ll.
Listina: Exekuční píkazkprodeji nemovitých věcí Exekutorslcý úřad Plzeň-město I34EX-02395l20l4
-055 ze dne 04.06.2014. Prárrní účinky zápisu ke dni 04.06.2014. Zápis proveden dne l7.06.2014.
Související zápisy:. Dražební vyhláška.
Listina: Usnesení soudního exekutora o naíizení dražebního jednrání Exekutorslcý úřad Plzeň-město 134
EX-02395/20l4 -146 ze dne 29.05.2015. Prármí účink]i zápistt ke dni 29,05.2015. Zápis proveden dne
24.06.2015.

Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr, Igor Ivanko, se sídlem Na Zátorce 12, 160 00
Praha 6. Povinrrý pan Kamil Sedláč§k, narozen v roce 1969, trvale byem Horecká 4'7 6, 468 22 Železný
Brod. Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce čj. 167EX-1129812014 -l3 ze dne
25 ,O9 .2014. Právní účinky zápisu ke ďni 25 .09 .2014. Zápis proveden dne 26.09 .2014.

Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Igor lvanko, sídlem Na Zátorce 12, 160 00 Praha
6. Povinný pan Kamil Sedláček, rrarozenv roce 1969, trvale bytem Horecká 476,468 22 Že|ezný Broď.
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájeru exekuce Exekutorshý úřad Praha l0 167 EX-
1l298l20l4 -l3 k 2I EXE 5 1 89/2014- l3 Okresní soud v Jablonci nad Nisou ze dne 25.09 .2014. Právní
účinky zápisu ke dni 25.09.2014. Zápis proveden dne 02.10.2014.

Zahájeni exekuce, pověřený soudní exekutor: Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorslcý úřad Brno-město, se
sídlem Hlinky 4lll04, Brno 603 00. Povinný pan Kamil Sedláček, ruarozen vroce 1969, trvale bytem
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Horecká 476,468 22 Že\ezný Brod. Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 030
EX-2564l2015 -B Exekutorský úřad Brno-město ze dne 24.03,2015. Právní účinky zápisu ke dni
25.03.2015, Zápis proveden dne 30.03.2015.
Související zápisy,. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.
Povinnost k: Parcela: 129611, Parcela: 1291ll.
Listina: Exekuční pííkazk prodeji nemovitých věcí Exekutorský ťlřad Brno - město 030 EX-2564l2015
-22zedne25.03.2015.Právníúčinkyzápisuke drl25,03.2015.Zápisprovedendne07.04,2015.

Zahájeni exekuce, pověřený soudní exekutor: Mgr. ing. .Tiří Prošek, se sídlem Rychtaříkova 1,326 00
Plzeň, Povirrný pan Kamil Sedláček, narozen vroce 1969, tr-vale býem Horecká 416,468 22 Železný
Brod. Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zaháleni exekuce čj. 134EX-0'721812015 -006 ze dne
04.05.2015, Právní účinky zápisu ke dni 05.05.2015. Zápis proveden dne 06.05.2015.
Související záptsy: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.
Povirrnost k: Parcela: 129611. Parcela: 1297 l1 ,

Listina: Exekuční píikazk prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Plzeň-město 134Ex- 01218120|5
-015 ze dne 05.05.20l5. Právní účinky zápisu ke drri 05.05.2015. Zápís proveden dne 28,05.2015.

Zahájeni exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. lgor lvanko, se sídlem Na Zátorce 590112,160 00
Praha 6. Povinný pan Kamil Sedláček, l7aíozeí7v roce 1969, trvale býem Horecká 416,468 22 Železný
Brod. Listina: Vyrozunrění soudrrího exekutora o zahájení exekuce č.j. 161 EX-441I12015 -1ó ze dne
25.05.2a15. Právní účinky zápisu ke dni 25.05.2015. Zápts proveden dne 29.05.2015.

Zahájeni exekuce, pověřerrý soudní exekutor: Mgr, Zdeněk Pánek, se sídlem Prokopa Holého 130/15,
405 02 Děčín, Povirurý pan Kamil Sedláček, narozen v roce 1969, truale býem Horecká 4'76,468 22
Železný Brod. Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 112 EX-1612l2015 -9

ze dne 30,04.2015. Právní účinky zápisu ke dni 13.06.20l 5. Zápis proveden dne 17.06.2015.
Související záptsy: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.
Povinnost k: Parcela: 129611,Parcela: 1291 l1.
Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Děčín 112Ex- 161212015 -1] ze
dne l2.06.2015. Právní účinky zápisu ke dnt 12.06.2015. Zápis proveden dne 09.07.2015.

Zahájeni exekuce, pověřený soudní exekutor: Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Bmo-město, se
sídlem Hlinky 41l104, Brno 603 00, Povinný pan Kamil Sedláček, narozen vroce 1969, trvale bytem
Florecká 116, 468 22 Železný Brod. Listina: Vyrozunrění soudního exekutora o zahájelí exekuce 030
EX-24290l2015 -8 Exekutorský úřad Bnro-město ze dne 19.11.2015. Právní účinky zápisu ke drri
20.11.2015. Zápis proveden dne 2'I.II.201'5.
Související zápisy,. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.
Povinnost k: Parcela: 129611, Parcela; 1291l1.
Listina: Exekuční pííkazkprodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-město 030 EX- 2429U2a15
-15 ze dne 20.11.2015. Právní účinky zápisu ke dni 20.1 1.2015. Zápis proveden dne 21 .11.2015.

Navrhovateli není známo, že by na předmětu dražby vázla nájemní smlouva. Dlužník s
navrhovatelem nekomurrikuje, die dostupných informací uživá dllžník předmět dražby - stavbu k
bydlení. Případné vyklizení stavby řeší ust. § 285 insolvenčního zákona.

Práva a závazky zapsané r., katastru nemovitostí a vázt,lolcí na předmětu ďražby neoviivňují hodnotu předmětu
dražby, protože v souladu s ustanovením § 34 odstavec 2 zákona č. 2612000 Sb,, o veřejných dražbách a
v souladu se zákonem č, 18212006 Sb, (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictl,í k př,edmětu dražby zanikají.

8. způsob reeistrace dražitelů (účastníků dražbv)

Podmínkou účasti na elektronické dražbě na portálu wwrv.okdrazby.cz je:

a) registrace účastníka jako uživatele do elektronického dražebního systému umístěného na internetové
adrese nww.okdrazby.cz a získání statusu ,,ověřenélro uživateleo'o a

b) přihlášení účastníka který je ověřeným uživatelem do dražby a jeho zápis seznamu účastníků dražby,

Elektronický dražebni systém www.okdrazby.cz provozuje společnost OK dražby s.r.o., sídlem Jiráskova 398.
Nor,é Město, 331 01 Rokycany, IČ: a6423418, zapsaná v obclrodním rejstříku, vedenénr Městským soudenr v
Praze oddíl C. vložka č. 83173, Provozovna: Thákurova 550/1, 160 00 Praha. (dálejen administrátor), která byla
jako zprostředkovatel dražebníkem mimo iiné písemně pověřena ověřerrím registrace každého účastníka dražby a
přidělováním statusu ověřeného uživatele.

ad. a) Registrace účastrríka dražlry, jako uživatele wrvw.okdrazby.cz
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Účastník dražby se jako uživatel do elektronické dražby registruje prostřednictvím žádosti - registračního
formuláře umístěného na internetové adrese www.okdrazbv.cz.

Uživatel je povinen r,lplnit v registračním formuláři všechny požadované údaje. V opačném případě kjeho
registraci nedojde. Před odesláním registračního formuláře je uživatel povinen seznámit se Všeobecnými
podmínkami dražebníka a administrátora, přičemž odesláním registračnílro formuláře uživatel současně
potvrzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami vysloluje souhlas a zavazuje se podle nich řídit. Uživatel
odesláním registračního formuláře současně prohlašuje, žeídaje, které při registraci uvedl,jsou aktuální, úplné a
pravdivé a že si je vědom povinnosti jakoukoli změnu osobních údajů uvedených v registračním formuláři
bezodkladně písemně oztámít administrátorovi, kdy zároveí bere na vědomí, že za piipadné škody vzn1l<lé z
důvodu neoznámení změn údajů nenese administrátor, ani dražebník žádnou odpovědnost.

Uživatel, jenž se hodlá účastnit elektronických dražeb nemovitostí realizovaných v systému elektronických
dražeb nemovitostí na portálu trrr,,,1_okdrazb\.ťz, se zaregistruje na portálu vregistračním formuláři podle
pokynů v něm uvedených. Uživatel je povinen r,yplnit v registračním formuláři všechny požadované údaje.
V opačném případě k registraci uživatele nedojde. Před odesláním registrace je uživatel povinen seznámit se s

těmito Všeobecnými podmínkami a odesláním registrace uživatel současně potvrzuje, že s těmito Všeobecnými
podmínkami vyslovuje souhlas a zavazttje se podle nich řídit. Bez r,yslovení souhlasu se Všeobecnými
podmínkami k registraci uživatele nedojde. Uživatel současně prohlašuje, že údaje, které při registraci uvedl,
jsou akruální, úplné a pravdivé. Zároveí prohlašuje, že si je vědom povinnosti jakoukoli změnu osobních
registračních údajů bezodkladně oznámit administrátorovi a bere na vědomí, že za píipadné škody vzniklé
z důvodu neoznámení změn údajů nenese administrátor ani příslušný dražebník žádnou odpovědnost.

F'yzická osoba se zaregistruje na portálu ri_rr,*,.trkdrazb\.cz prostřednictvím formuláře fvzická osoba. Po
qplnění formuláře vytiskne vyplněný registrační formulář, nechá úředně ověřit svůj podpis a odešle
doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r,o., Thákurova 550/l, Praha 6, PSČ 160 00.
Po kontrole údajů bude fyzícká osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o
přidělení statutu ověřený uživatel a může se aktivně účastnit všech elektronických dražeb nemovitostí na portálu
lr,r,l.,l,. tlkdrezb l,. cz,

Právnická osoba se zaregistruje na portálu L\lu.sldlq4trlc4 prostřednictvím formuláře právnická osoba. Po
vlplnění formuláře lytiskne rryplněný registrační formulář, nechá úředně ověřit podpis osob oprávněných za
právnickou osobu jednat a odešle spolu s originálem výpisu z obchodního rejstříku či jiného úředního registru
doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Thákurova 550/1, Praha 6, PSČ l60 00.
Po kontro|e údajů bude právnická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o
přidělení statutu ověřený uživatel a může se aktivně účastnit všech elektronických dražeb nemovitostí na portálu
,rl,r|rr,. oktlrazb l. c 4.
V}pis z Obchodního rejstříku nesmí b}Ť starší tří měsíců od data lystavení, Právnická osoba je povinna
neprodleně nahlásit administrátorovi veškeré změny, a to písemně doporučeným dopisem s doložením aktuálního
vlýpisu z Obchodního rejstříku.

Společné jmění manželů (SJM) se zaregistruje na portálu i!\,!_qLdlq4b}ez prostřednictvím formuláře
reeistrace SJM. Po vyplnění formuláře vytiskne vyplněný registrační formulář, doplní údaje malželalmanželky,
nechá úředně ověřit podpisy a odešle doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Thákurova
550/1, Praha 6, PSČ l60 00.
Po kontrole údajů bude registrovanÝ uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním
formuláři o přidělení statutu ověřenÝ uživatel a může se aktivně účastnit všech elektronických dražeb
nemovitostí na portálu tur:u tdraz.b:-r.z.

Společné vlastnictví (SV) se zaregistruje na portálu yl_rrilkdrazbr:z prostřednicťvím formuláře registrace SV.
Po vyplnění formuláře vl,tiskne vyplněný registrační formulář, nechá úředně ověřit podpisy a odešle
doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Thákurova 550/1, Praha 6, PSČ 160 00.
Po kontrole údajů bude reeistrovaný uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři
o přidělení statutu ověřený uživatel a může se aktivně účastnit všech elektronických dražeb nemovitostí na
portálu \lr:-!.9kfuzhy!z.

Uživatel je povinen zvolit si uživatelské jméno, pod kteým se bude v elektronických dražbách nemovitostí
přilrlašovat a pod nímž se bude dražeb účastnit. Uživatel je povinen zdržet se uživáni jakýchkoliv hanlivých,
urážlivých, r,ulgárních či zavádějících označení, v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého
uváženi buď registraci uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno,
V případě. že dojde ke změně údajů uvedených v registračním formuláři, tak je uživatel povinen neprodleně
provést změnu údajů ve svém účtu po přihlášení na www.okdrazb}r.cz a projít znolu ověřovacím procesem.
V opačném případě se má za to, že údaje registrovaného uživatelejsou pravdivé a úplné,
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ad b) přihlášení do dražby a zápis ověřerrého uživatele, jako účastníka dražby do seznamu účastníků

dražby

Pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem č,2612000 Sb, a vyliláškou č, 18/2014 (zejnéna

přihlásí se k elektronickj dražbě prostřednictvím portálu www.okdrazbY,cz, sloŽi draŽební jistotu, Pokud je

požadována, a předloží čestné prohlášení, že ,"ni osobo,, uyloučenou z ďražby), bude zapsán do seznamu

účastníku dražby a stane se účastníkem dražby,

Ověření uživatelé se mohou přihlásit k elektronické dražbé

www.okdrazby,cz až do zaltáleni dražby tj, do 29,5,2019 do 11:00

čas zahájení elektronické dražby a čas ukončení elektronické dražby během kterého lze zr,ryšovat podání je

stanoven r, článku i této dražební vyhlášky. Dražba se koná, dokud účastnici dražby činí vyšší podání'

nejméně však do doby uvedené v eianku 1 této dražební vyhlášky. Je_li v posledních 5 minutách před

uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem

dalších podání o 5 minui od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne_li od posledního podání

5 nrinut, anlžby by1o učiněno další podání, příjem podání je zastaven,

Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání (tj. i případné doby prodloužené způsobem dle

pr.a.no"it o odstavcÓ), se zobrazují následující výz:,ry a prohlášení:

I) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během kJeré lze činit podání, zbývqí 3 minuty, je účastníkům dražby

zobrazena výzva ,,poprvé pro účastnika dražby (označeni identifikátoru účastníka dražby, který učinil

nejvyšší podání)",

II) v okamžiku. kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbyvají 2 minuty, je účastníkům dražby

zobrazena výzva ,,Podruhé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, který učinii

nejlyšší podání)",

IIi) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které ize činit podání, zbyvá 1minuta, je účastníkům ďražby

zobrazeno prohlášení ,,Neučiní_li někdo z přítomných účastníku dražby podání vyšší, než bylo podání

naposled učiněrré účastníkem dražby (oznáčení iáentiťrkátoru účastníka dražby, kteý učinil nejvyšší

podání), uděiím mu příklep".

: ode dne zveřejněné dražby na portálu

hodin.

9.

a) V sekci připravované óražby zvolte nemovitost, kterou chcete dražit,

b) Menu detail dražbyob*at rrp veškeré nezbytné informace o dražené tremovitosti (fotografie, popis, dražební

vyhlášku, znalecký posudek, termín dražby, nejnižší podání, výši minimálního příhozu, informace potřebné

k úhradě iistoty a další údaje),

c) přihlaste se do dražby co nejdříve, aby vás dražebník mohl zařadit nrezi schválené ÚČastníkY &aŽbY a Zaqsat

vás do seznamu účastrríků dražby,

d) ffióŽ§iiffiŇ,-i |r,nrašením do konkrétrrí dražby nečekejte na samotný začátek dražbY, Pokud se

nepřihlásíte před zahájením, nebudete se moci dražby zúčastnit. přihlášení v průbělru dražby není možrrél

e) uliraďte dražební jistotu bankovním převodenr či vložením jistoty v hotovosti na uvedený bankovní účet

dražebníka. tnto.rou.. |otřebné k unráae dražebníjistoty naleinete v článku 6 této draŽební vYlrláŠkY,

0 po připsání drazeintistoty na bankovní účet diažebníka a splnění podmínek účasti na dražbě dle této
, 

arajetni vyhlášky jste oprávněni účastnit se aktivně dražby a činit podáni.

g) V termínu pořádáni *ulnotrré dražby se do systému přihlasie svým uživatelským jmérrem a heslenr, Dražba je

zahájelaautomaticky.Vestanoverrémčasesepřesune""..k..připravovanédražbydosekceaktuální
ďražby.V tuto chvíli můžete činit podání,

h) pruběh sanotné elektronické diažby je velrni jednoduchý, intuitivrrí a přehledný, přihazovat můžete

tlačítkem Provést mirrimální příhoz (výše příhozu je stanovena draŽebníkerrr) nebo i,lplrrěním iiné Částky,

kdydopříslušnéhookénkavypíšetečástkupříhozu(mu.síbystejnáčivyŠŠíneŽstanovenýminimální
píihoz,iinak se podání s částkou menší než rr-,ir,rirrratrri píihoznezobrazí a má se zato,Že nebYlo uČiněno),

kliknutím na tlačítko přihodit a následně potvrzetrím, že chcete skutečně přihodit, které učiníte kliknutím na

tlačítko,,Ano, chci učinit podáni ve výši ....." je podání učiněno azobrazí se jako nejvYŠŠÍ Podání sPolu s

vaším uživatelským jménem, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu, Účastník dražby,

kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat nejvyŠŠÍ nabídku, Tomuto

účastníkovi drazu| se'nuui" ,obruruje tlačítko Doiovnat cenu. Systém zárovei zobrazuje historii Podání

všech účastníků dražby s příslušnými údaji,

éd lze
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IV) v okamžiku, kdy uplyne doba, během které \ze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva
,,Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka ďražby, který učinil nejlyšší podání)" a
přrjímání dalších podání je zastaveno, V případě, že na záklaďě sledování dostupnosti adresy ve veřejné
datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickénru dražebnímu systému
www.okdrazby.cz v délce přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze činit
podání, minimálně o l hodinu. O této skutečnosti je licitátor povinen bez zbyečného odkladu informovat
kažďélro účastníka dražby na jeho adresu elektronické pošty.

Po uplynutí doby, během které lze činit podání, udělí iicitátor bez zbylečného odkladu příklep účastníkovi
dražby, který učinil nejvyšší podání, čimž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazi
informace o udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a označení identifikátoru vydražitele.
Informaci o ukončení ďražby zároveň odešle licitátor každému účastníkovi dražby na jeho adresu
elektronické pošty,

11. Způsob určení vydražitele v případě podle § 47 odst, 10 a § 47 odst. 11 věty třetí zákona č. 2612000
Sb." o veřeinÝch dražbách

Elektronické losování bude na portálu www.okdrazbv.cz spuštěno licitátorem v těchto případech:

a) Učiní-ii několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor
elektronickým losem o tom, komu z nich příkiep udělí.

b) Učiní-li několik dražitelů současně stejrré podání a nezjistí-li licitátor, kdo učinil podání jako prwní, a
nebyio-li následně učiněno po<lání vyšší, rozhodne licitátor elektronickým losem o tom, kon-ru z nich
příklep udělí.

c) Je-li některý z účastrríků dražby spoluvlastrríkerrr předmětu dražby, není stanoveným pííhozen vázán;
učiní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jenru. Je-li těchto účastníků
dražby - spoluvlastníků více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastr-rický podíl je nejvyšší. Při
rovnosti spoluvlastnických podílů rozliodne licitátor elektronickým losem o tom, komu z těchto
spoluvlastníků příklep udělí.

d) Účastník ďražby, kterému svědčí předkupní právo, nrůže toto předkupní právo uplatnit a dorovnat
nejvyšší nabídku. Pokud je více osob, kterým svědčí předkupní právo, a dorovnali nejvyšší nabídku a
jejicM spoluvlastnický podíl je shodný, pak je provedeno elektronické losování. Los rozhodne o tom,
komu z těchto spoluvlastníků udělí licitátor příklep.

12. Termin uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozlrodnutí. zda ie př,edkupní právo
prokázáno

Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby a dotoží-li je dražebníkovi listinami nebo
jejich úředně ověřenými opisy do zaháleni dražby, není stanoveným pi-íhozem vázán; učiní-li tento účastník
dražby podálí ve stejné i,^ýši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu.

Dražebník do zaliájení dražby sdělí účastníku dražby který dokládá své předkupní prár.o rozhodnutí, zda je
předkupní právo prokázáno a doloženo prostřednictvím intemetové aplikace na portálu www,okdrazby.cz,

13. Účast na dražbě

Účastníkem dražby může bý vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z dražby vyloučena.
Učastníky dražby nesmějí bY osoby, které nelrrohou nabývat vlastnictví a práv k předmětůn dražby, osoby, na
jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že
jetí majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního íizení, a to po dobu 3 1et od právní moci takového
rozlrodnutí; nikdo nesmí ďražit za ně.
Účastníky dražby nesnrějí být osoby, u nichž by v důsledku nabýí vlastnictví předrrrětu dražby mohlo dojít
k vyloučerrí, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit za né.
Učastníky dražby nesnrějí bý osoby, které nesiožily dražební jistotu. je-li požadována, a v opakované dražbě ani
vydražitel. který způsobil zmaření předchozí dražby téhož pi,ednrětu dražby u télrož dražebníka; nikdo rresmí
ďražjt za ně. Dražit v clražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, rresmějí ani zanrěstnanci příslušného živnosterrského
úřadu a kontrolou dražby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dražit za ně.
Účastníky dražby nesmějí být dražebník organizující a provádějící ťuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním
orgánenr nebo členem jeho statutámího nebo jiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, kter} na této dražbě činí
úkony dražebníka, a dále ani sprár,ce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce" jsou-li navrhovateli
této ďražby; rrikdo rlesmí dražlt za rĚ.
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Účastníkenr dražby též nesmí bý osoba, která je ve vztahu k některé z osob (dražebníka organtzulíci a
Provádějící tuto draŽbu, osoba, jež je jeho statutánrír-rr orgánem nebo členenr jeho statutárního netlo jinélro
orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor. který na této dražbě činí úkony dražebníka) osobou blízkou, spoiečníkem,
osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvořím koncetn; nikdo nesmí ďražít zané.
Pokud to povaha předrnětu dražby nevylučuje" je přípustná společná účast více účasíníkri dražby za účelem
sPoleČného nabytí předmětu dražby. Podmínkou společné účasti na óražběje, že bude před zápisem společných
ÚČastníku do seznamu účastníku dražby předloženo dražebníkovi čestné prohlášení všech společných účastníků
dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém předmětu dražby, iaUÓZ i zmocnění osoby
oPrávněné spoleČné účastrríky na dražbě zastupovat a které bude opatř-eno úředně ověřenými podpisy všech
sPoleČných ÚČastníkŮ ďražby. S výjinkou určení osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat není
Žádné omezení obsažené vprohlášení ťrčastrríků dražby nebo vyplývajici zjejich případné dohody vůči
draŽebníkovi ani vůči třetím osobám účinné. Společní účastníci ďražby odpovídají za úhradu ceny dosažené
vydražením společně a nerozdílně,

14. Úhrada ceny dosažené rrydraženínr

Vydražitelem složená dražební jistota a její příslušenství se započítávaii r.ydražiteli na cenu dosaženou
vydražením.

Zbyxající část ceny dosažerré vydražením je
dražebníkovi, není-li dále stanovenajiná lhůta k

Nerrí-li cena dosažená vydražením vyšší než
vydražením ihned po skončení dražby.

vydražitel povinen do 10 dnů od
úhradě ceny dosažené vydražením.

200.000,- Kč, j. vydražitel povinen

skončení dražby uhradit

uhradit cenu dosaženou

Je-li cena dosaŽená rrydražením vyšší než 500.000,- Kč, je rrydražitel povinen rrhradit cenu dosaženou
vydraženínr do 45-ti dnťr od skončení dražby.

Cena dosažená vydražením mťlže bý vydražitelenr uhrazena:

(a) vhotovosti složerrínr na účet dražebrríka číslo účtu 10'7-4218120261l010O, vedený u Komerční banky a.s.,
PoboČky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikačrrí číslo nebo rodné číslo účastníka dražby,

(b) v hotovosti v kanceláři dražebníka, variabilní symbol (VS) identifikační číslo rrebo rodné číslo účastníka
draŽby, Dražebník je oprávněn přrjmout lrotovost pouze do výše stanovené v § 4 odstavec 7 zákona č.
25412004 Sb., o omezeníplateb vhotovosti a o změně zákonač.331 11992 Sb., o správě daní apoplat}<u, ve
znění pozdějších předpisů,

(c) převodem z ÚČtu u banky ve prospěch účtu dražebníka číslo učtu 107-421812026110100, vedený u
KomerČní banky a.s., pobočky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo
účastníka dražby,

(d) poštovní poukázkou na účet dražebtíka číslo účru 1O7-427812026110100, vedený u Komerční banky a.s.,
PoboČky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo účastník a dražby.

BYla-li vydražitelem složena dražebníjistota ve formě bankovni záruky,je vydražitel povinen ulradit cenu
dosaŽenou vydražením v plné výši v termínu a splatnosti některým ze způsobů uvedených v tomto bodě.
Dražebník je pak povinen bez zb7nečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny,

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtenim.

Úh.ada ceny dosažené vydražením směnkou, platební karlou nebo šekemje nepřípustná,

UhradÍ-li rydraŽitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, píechází na něj vlastnictví předmětu
dražby k okamžiku udělení příklepu.

YydraŽitel, který zmařil dražbu (neuhradil cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti), nenabývá
vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě.

Je-li draŽba zmařena vydražitelern, dražební jistota složená r,ydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na
náklady zmaÍené dražby. I(oná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbý.valící část dražební jistoty složené
vydraŽitelem, který způsobil ztnaíení dražby, na náklady opakovarré dražby. Po úhradě nákladů dražby a
opakované dražby se zbývajici část vrátí vyclražiteli, který způsobil zmaření dražby.

Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je povinerr na vyzvání dražebníka uhradit tu část nákladů dražby,
kterou nepokrlNá dražebni jistota jínr složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v důsleclku
zmaíení předchozí dražby vydražiteiem.
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Upozornění: Dražebník je oprávněn přijnrout hotovost pouze do výše stanovené v § 4 odstavec 7 zákona č.
25412004 Sb,, o omezení plateb vlrotovosti a o změně zákona č.337 11992 Sb., o správě darrí a poplatku, ve
znění pozdějších předpisů.

15. podmínkv odevzdání nředmětu dražbv wdražiteli

Jestliže nabyl lydražitel vlastnictví k předmětu dražby, dle § 30 zák. č.2612000 Sb., o veřejných dražbách, je
dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k
nakládání s předmětem dražby nebo osvědčuji jináprávavydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost,
předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník, dlužník s navrhovatelem dražby
nekomunikuje. Případné ,uyklizení stavby řeší ust. § 285 insolvenčního zákona. O předání předmětu dražby bude
sepsán protokol "Předání předmětu dražby" , který podepíše dražebník, byvalý vlastník a vydražítel.
Veškeré náklady spojené s předáním a prevzetim předmětu dražby nese vydražitel do maximální rnýše 7 .260,- Kč
včetně DpH (cestovné na 1 km předání předmětu dražby + kažďá započaíá hodina makléře při předání předmětu
dražby), q,,jma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby píechází z jejiho držitele na vydražitele dnem předání předměťu dražby,
íýž del píechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby, Je-li
vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vyďražitel.
Náklady na předávku předmětu dražby hradi vydražitel dle platného ceníku zveřejněného na www,drazbv.net.
Předání předmětu dražby se uskuteční v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hodin.

1ó. upozornění pro wdražitele

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

Daí z nabyti nemovitosti platí vydražitel. a to z aeny dosažené r,ydražením.

Dražba bude provedena pro lydražitele bezúplatně.

17. Závěrečná ustanovení

Tato dražební vyhláška byla vydána dražebníkem níže uvedeného dne a bude ve lhůtách stanovených zákonem
č.2612000 Sb., o veřejných dražbách před zahájením ďražby:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

zveřejněna na internetovérn pofiálu www.okdrazby.cz
zveřeiněna na úřední desce Městského úřadu Železný Brod
zveřejněrra na centrální adrese rt vl.w.centralni-adresa.cz
zaslána osobám uvedeným v § 20 odstavec 5 zákona č.2612000 Sb.
Údaie , dražební vyhlášky budou uveřejněny v periodickém tisku určeném pro území územnílro
samosprávního celku. v jehož obvodu se nemovitostnacházi

Stejnopis dražebni vyhlášky uložený u dražebníka je podepsán navrhovatelem a dražebníkem, jejich podpisy
jsou úředně ověřeny.

za dražebníka:

//4
V Olomouci. dne .. 1 !..'..'. ]..ZOtg

Za navrlrovatele:

UbrIS v.o.s.
insolvenční správce

2.L
V Praze, dne ...(.'..7.'....20lg

á/el -4
-'-'."^/-7, 

'
_./ \---"

rrr.},ďlrr

M gííavel Ubr, ohlášený společníkŘezníčková, jednatelka
Dražby.net s.r.o.
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