
DRAžEnxí vyHrÁšra
číslo: D 3l20Z0

Dražby.net s.r.o., Ič: qtzg,e31g,se sídlem olomouc, Sokolská 584l1l,psč llg 00, zapsanáv obchodním

rejsříku vedeném Krajským ,oud"- " 9rt *Ě pod sp 
"o., 

c 10141, jako dražebník oprávněný k provádění

veřejných dražeb ou žinuae koncesní rir,i"y iýa*e o9.$l ávnostensloým uřadem v olomouci dne

05.02.200l, pod čj.: oúio,g+oercO/Kr/KP, ev.-e.: á8Os00_80744_00 (dále jen ,,dražebník,)

vyhlašuje

podle ustanovení § 20 a ustanovenl l6a zékona číslo 2612000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky číslo

18l20l4,o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na náwh nawhovatele paní JUDr, Barbory

Novákové, íč: 7373464l, se sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02 f{l.adec Králové, insolvenční

správkyně dlužúka paní níženy zirtoerovo,_naro )eú v roce 1965, bytem Krkonošská 254, 543 01 Vrchlabí,

ustanovené usnesením rru:rtú soudu v rriuJ"i Králové pod čj. ksnr 42 INs 402612016_A_6 ze dne

7 .3.20L6 (dále j en,, navrhovatel " )

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

Dražba se koná elektronic§ dne 25.2,2020 prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese _

portálu www.okdrazby.cz vó veřejné datové ,iti rNrBnNET. Zahájeni dražby bude provedeno prohlášením

licitátora, a to v 10:00 noain. Ukoňčení dražby bude nejdřív e za 30 minut tj. v 10:30 hodin,

Předmětem draáy jsou nemovité věci, a to:

o Spoluvlastnický podíl o velikosti 1380/10000 na:

_ pozemku parc. č. st. 80 o rniměře 4LO lrl,vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

Šoučástí jé stavba: Kunčice nad Labem, č,p,14, bydlení

Stavba stojí na pozemku parc, č, St, 80
_ pozemku pu""l t. 306ni o v.iměře zázl lď, vedený jako zalrrada, způsob ochranY zemědělský PŮdní

fond,

jakjsou§rtonemovitostizapsányryl|stuvlastnictvíě.307,vkatastrálnímúzemlavobciKunčicenad
Labem, okres Truírov, u katastrálního uřadu pro královéhradechý kraj, katastrální pracoviště Trutnov,

předmět dražbyuvedený shora byl podle zákona ě.18212006 Sb,, o rlpadku a zpŮsobech jeho řeŠení (insolvenČní

zákon), nawhovatelei iuziv'zihrnut ao soupisu majetkové podstaty dlužníka paní Růženy Zkklerové,

narozenév roce 1 965, bytem Krkonošská 254, 543 0 1 Vrch]abí,

Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovollé, jr_o} u podílovém vlashictví paní Růženy

ZkkJerové,narozené vroce 1965, bytem Krkonosstá zs+, 543 0i vrchlábi (spoluvlastnický podíl o velikosti

1380/10000 nu ,r.-onity.r, ue...r, ápsaných na listu vlastnictví Č,307, v katastrálním Území a v obci KunČice

nad Labem, okres Trufuov).

PopisstavupředmětudražbyajehoPříslušenství-vdražebnívyhlášcejsouuvedenyúdajepouzepodle
dosťupných informaci. Nu*t ouut.t oap oina Á7,;o na předměfu orúuy porrze v rozsahu stanoveném dražebn1

vyhláškou.

K podítu o velikosti 1380/10000 na bytovém domě č.p. 74 se pojí uŽÍváníbytu dispozice 2+1' nacházejícího

se ve 2.NP.
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2. označení a popis předmětu dražbv a ieho příslušenství, stav předmětu dražbv



Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt bytového domu, částečně podsklepený, se dvěma

nadzemními podlažími. Je zdéný, sřecha je sedlová s plechovou krytinou, bleskosvod je instalován, klempířské
prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Schody jsou betonové, výtah chybí. Okna jsou

dřevěná špaletová, vniřní dveře jsou náplňové, podlahy jsou zPYC. WC je splachovací, na chodbě. Koupelna je

s va1ou, umyvadlo. Kuchyň je s linkou, bez sporáku. Vytápění je úsřední, plynový kotel. Teplá voda je z
boileru. Objekt je napojen na elekřinu, studnu, pll.rr, kanalizace je do jímky. Staří domu odhaduji na nejméně 90

roků. Stav objektu je dobry, stav bytu je áoršený, údržba nedostateéná. S bytem je užívána kŮlna.
a,a

Úphe áeni maleckého posudku nalezrete na: ry1!ryMg!

3. prohlídka předmětu dražbv

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 4.2,2020 v 11:00 hodin
2. termín dne 10.2.2020 v 15:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před budovou č.p. 74 §unčice nad Labem é.p. 74, 543 61 KunČice nad
Labem), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 80, zapsanou na listu vlastrrictví ě. 307, v katastrálním tu;emi a

v obci Kunčice nad Labem, okres Trutrrov, u Katastrálního uřadu pro Královéhradeclcý kraj, Katastrální
pracoviště Trutnov.

Informace _ úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do l6:00 hodin na telefonu: 734 358 335.

Pokud vlastrrík nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu

ďražby, bude prohlídka provedena v rámci možrostí.

4. Cena předmětu dražbv

Obvyklá (tržú) cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem zralce podle ustanovení § 13 zrákona č.2612000

Sb., b veřejný ch dražbách, ve zrění pozdějších předpisů. Znalec: Ing. Jan Šima, bytem Hostkovice 46, 783 57

Tršice, v posudku č. 5934-26912019 ze dne 21.10.2019 stanovil obvyklou cenu předmětu dražby na částku
ve qýši....,... .....,......590.000,- Kč

5. Neinžší podání a minimální příhoz

Nejnižší podání stanovuje dražebník ve uýši.... .295.000,- Kč

Minimální přhoz,který může účastník dražby učinit, stanovuje dražebník ve výši. , . . . ... ..5.000,- KČ

Draží se v českých korunách.

6. Dražební iistota

Dražební jistotu stanovuje dražebnik ve výši. . . . . . ..80.000,- Kč

Draž§bnijistota musí být uhrazena poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na rlčet dražebnfta, nebo

vkladem hotovosti na účet dražebníka ěislo 10'7-427812026'110100, vedený u Komerční banky a.s., pobočky v
Olomouci, variabi|ní symbol (VS) číslo dražby:32020, konstantní syrnbol: 0558, specificlcý sl,rnbol: v případě,

že je účastnikem dražby fyzická osoba - rodné číslo účastrrfta dražby, v případě, že je účastnikem dražby
právnická osoba - identifikační číslo QČ).

Přípustrré je rovněž složení dražebnt jistoty ve formě bankovní zátn:/riy - její podmínky nutno konzultovat

s dražebníkem. Lhůta pro předložení bankovní zrlruky končí v sídle dražebníka šestnáctou hodinou pracovního

dne bezprosředně předchrázejícího dni konaní dražby. Originál záručni listiny musí splňovat tyto podmínky:

Y zánňnilistině bude uvedeno prohlášení banky, žetato banka uspokojí dražebníka (věřitele), a to do qýŠe

dražební jistoty, jež je uvedena qiše, jestlže dražebník o plnění vyplývající z bankovní zánfty písemně poŽádá

banku a to z toho důvodu, že dlužník (tj. osoba, na jejiž ádost se zaváaala banka ziáruční listinou) jako

vydražitel zmaŤil dražbu. Dražebník (věřitel) musí být v záručn1 listině ozračen tak jak je omačen v této

vyhlášce.
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Doba platrosti takové bankovní záruky musí být minimálně 30 dnů po skončení lhŮtY stanovené touto vYhláŠkou

pro úhradu ceny dosažené vydražením azároveipro případ ž9 lude.konánave smyslu § 25 zákona ě,2612000

Sb., o veřejný ch ďražaaih, opakovaná dražba,.i"i*an8 30 dnů po konání opakované draŽbY. NejzaŽŠÍ termín

pú*ti baní<ovní záruky je us*;"a.r, rok po konání fuažhy dle této vyhlášky.

Bankovní zanlkamusí umožňovat opakované čerpání až do výše dražební jistoty,

Záručnilistina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uPlatňovat jakékoliv námitkY Či

úhr"d, wči dražebníkovi (záruka pa první wzvu) s výjimkou nálrtkl, že písemná výzva dražebníka o plnění

z bankovní zéniq uyru uei"i* az po dobe pdtnosíi banLovní árulr!. ZáflŇrll listina nesmí obsahovat ani Žádná

ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky, v zárušni listině uvedené, na jinou Podmínku, neŽ

i. pir.r"a w^u ó pr"É"i,, vvptwútci z bankovní záruky,-učiněné ze sŤany dražebnfta. Záračnl listina nesmí

obsahovat ant žádná jiná usianovóní, která by jakkoliv omezovala dražebníka Při uPlatlování jeho Práv

vyplývajících ^, 
," ,Ární tstiny čí mu uHááaL pro dosažení plnění, vyplývajícího mu Ze zaruéni listinY,

jinou povinnost (iako napi. povinnóst učinitpředchozivi,nru dluárítovi, nebo doložení dalších písemností, atd,),

"*z póui*ort píiemně pozáaato toto plněniv době plafuosti uvedené v záruěni listině,

prohlášení v zžruěnílistině může učinit pouze banka, která mápovoleno působit jako banka na irujeml čR oa

české narodní banky a toto prohlášení musí být učiněno v českém jazyce.

Prohlášení v záručnl listině může učinit pouze banka se sídlem na iaemi České republiky nebo zahraniČn|

bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na tnemi české republiky a toto

p-hláš"j.rsí být ueincno v českém jazyce, Tím n"rrí dotč"no právo předložit písemnost v jiném neŽ Českém

j*y""spolu s uředním překladem písemnosti do českého jazyka,

Dražební jistofu je možné složit také v hotovosti k rŇám dražebníka v jeho kancelŤ'Pr!_'bl:!et s,r,o, na adrese

Sokolská 584 lIL, od;;; p3 € llg 00, v pracovní dny od ponděli až pátek: od 9:00 hodin do 15:00 hodin,

v den konání dražby od 9 : 00 hodin do zútájeni &ažby,

Lhůta pro úhradu dražební jisto ty začlnádnem podpisu této dražební vyhláŠkY a konČÍ zahálenlm &aŽbY,

Dokladem o složení dražební jistoty jsou:

i"i ,*i. z účtu u banky, p.Ót-oii"i, ž.e zičta pI*azce byla účasíríkem ďražby ve ProsPěch bankovního ÚČtu

dražebníka ou.a"nóno vtéto 
-dražební 

vyhlišce odepsana částka odpovldajici draŽebnl jistotě, stanovené

v této dražební vyhlášce nebo

(b) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že byla rlčastníkem

dražby ve prospěch bankovního účtu drazebnfta uvedeného v dražební vyhláŠce uskuteČněna Platba ČástkY

oaporoiaaiict drazebni;istotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo

(c) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (poŠty), osvědČujíc| Že do vlastrrích rukou

dražebníka byla účastnftem'ťtražby odeslráná peněžní zásika včástce odPovídající draŽební jistotě,

stanovené v této dražební vyhlášce nebo

(d) bankovní pokladní složenka, osvědčující, že byla účastlríkem dražby ve prospěch bankovního účtu

dražebníka uvedeného v této áražební výhlášce složena částka odpovídající draŽebníjistotě, stanovené v této

dražební vyhlášce nebo
(e) pokladní neuo 3iny ootlad vyhotoven;ý dražebníkem, osvědčující, že dražebnk Přijal od ÚČastníka draŽbY

v hotovosti částku"odpovídají;í dražebníjistotě, stanovené v této draŽební vYhláŠce nebo

(f) záruční listiny osvěJÉu.lici uantovn i zárl;ixapo.kytnutou účastrúkovi draŽby ve ProsPěch draŽebníka ve výŠi

nejméně částicy odpoviauiia aruz"aníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce,

Platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná,

účastríkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dražební jistota vrácena draŽebníkem

nejpozději do dvou dnů ode dne konání dražby:
(a) převodem z účtu dražebníka u banky ve prospěch účtubanky, který účastnft draŽby sdělí administrátorovi
' ' 

irri regisťace uživatele do systému elektronicloých dražsb nemovitostí nebo

(b) nu tuřonou adresu účastnika &ažhy uvedenou v sezramu účastniků dražbY formou PeněŽrí zásill<Y,

doručované do vlastních rukou provozovatelem poštormí licence (pošty),

(c) těm účasfiríkům, kteří se nestáou vydražiteli á složili dražebnijistotu v hotovosti mŮŽe být jimi sloŽená

dražební jisto ta wtcenav hotovosti, popřípadě formou šeku pro výběr hotovosti z ÚČtu draŽebnika u banky,

který jirndražebník předá v den dražby po jejím skolčeni _ .. _

(d) těm účastníkům, ttiri se nestanou vyaraziteti a složili dražební jistotu formou bankovní zŽrttr<Y, wátl

dražebníklistiny,prokazujícíbankovnízáÍ]ulkruvdenpojejímskončení.

upozornění: Dražebnik je oprávněn přijmout hotovost pouze do v,ýše stanovené v § 4 odstavec 1 zákona ě,

25412004 Sb., o omezeoi ptatet v hoiovosti a o změně zákona ě.33711992 Sb., o sPrávě daní a PoPlatkŮ, ve

mění pozděj ších předpisů.
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7. Popis práv a závazků na předmětu dražbv váznoucích a s ním spoienÝch - jsou zde uvedeny údaje
pouze podle dostupných informací. Nawhovatel odpovídá za vady na předmětu dražby porrze v rozsahu
stanoveném dražební vyhláškou.

o Zástalmí právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, oprávnění pro ESSOX s.r.o., IČO:
26'764652, se sídlem F. A. Gerstnera č,ev. 52, České Budějovice '1 , 3700l České Budějovice, k zajištění
pohledávky ve qýši''20,3f 9,46 Kč s příslušenstvím, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen
roáodnutím Katasťálního uřadu pro Královéhradeclcý kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov pod čj.
Z-387012013-6|0.
Povinnost ke spoluvlastnickému podilu o velikosti 690/10000 na: Parcela: St. 80, Parcela: 306/11, ve
vlastnictví Růženy ZtrkJerové, narozené v roce 1965, bytem Krkonošská254, 543 0l Vrchlabí.
Listina: Exekuční přn<az o ňizÉí|i exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutors§ý uřad
Přerov čj.: l03 Ex-02219l2013 -I3 ze dne26.03.20l3.Právru moc ke dni29.03.20l3.
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorsloý uřad
Přerov čj.: 103 Ex-02219l20l3 -I3 ze dne 15.04.2013,

o Zástavni právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, oprávnění pro ESSOX s.r.o., IČO:
26764652, se sídlem F. A. Gerstnera č.ev. 52, České Budějovice 7,3700l České Budějovice, k zajištění
pohledávky ve výši 20.369,46 Kč s příslušenstvím, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen
roáodnutím Katastrálního uřadu pro Královéhradec§ý kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov pod čj.
Z-387012013-610.
Povinnost ke spoluvlasfirickému podílu o velikosti 690/10000 na: Parcela: St. 80, Parcela: 306/17, ve
vlastnictví Růženy Zlrklerové,narozené v roce 1965, bytem Krkonošská 254, 543 0l Vrchlabí.
Listina: Exekuční příkaz o ňizen| exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutors§ý uřad
Přerov čj.: 103 Ex-022l9l20l3 -L3 ze dle26.03.2013. Právní moc ke dn129.03.2013.
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorshý uřad
Přerov čj.: l03 Bx-02219l20I3 -13 ze dne 15.04.2013.
Listina: Souhlasné prohlášení o zrrrěně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne
09,08.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.09.2019 08:00:00. Zápis proveden dne 17.10.2019.

o Zástavlí právo smluvní, oprávnění pro VENOLI Solution s.r.o,, IČ: 02152797, se sídlem Sokolská
1605/66, Nové Město, 12000 Praha 2, k zajišténí pohled,ívky ve výši 137.900,- Kč s příslušenstvím,
jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro Královébradechý
kraj, Katastrálním pracovištěm Trufirov pod čj. Y-II86/20I2-6I0.
Povinnost ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1380/10000 na: Parcela: St. 80, Parcela: 306/11, ve
vlastnictví Růženy Zkklerové,narozené v roce 1965, bytem Krkonošská 254, 543 0l Vrchlabí.
Listina: Smlouva o ňizeni zástarmího práva podle obě.z. ze dne 29.02,2012. Právni účinky vkladu práva
ke dnt29.02.2012.

l Nařízení exekuce, Exekutorsloý uřad Praha 7, soudní exekutor Mgr. Daniel Vlček. Povinná paní
Růžena Ztrkterová, naíozena v roce 1965, bytem Krkonošská 254, 543 0l Vrchlabí.
Listina: Usnesení soudu o naílzení exekuce Okresní soud v Trutrově čj.: 26EXE- 04012011-9 ze dne
30.11.20l1.

o Nařízení exekuce, Exekutors§ý uřad Havlíčkův Brod, soudní exekutor Mgr. Stanislav Molák. Povinná
paní Růžena Zir:klerová,narozena v roce 1965, bytem Krkonošská 254, 543 0l Vrchlabí.
Listina: Usnesení soudu o naŤaeni exekuce Okresní soud v Trutnově ěj.:26EXE-4120|2011 -7 ze dne
06.I2.20IL

o Zahájeaí exekuce, pověřený soudní exekutor: Mgr. Libor Cink, se sídlem niám. T. G. Masaryka I7,690
02 Břeclav, Povinná paní Růžena Zkklerová, narozena vroce 1965, bytem Krkonošská 254, 543 01

Vrchlabí.
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce l23 EX-I897l20l3 -5 ze dne 14.08.2013.

o Zahíiení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Jan Bohutínslsý, se sídlem Jeěná 479, Trutnov,
54103 Trutnov 3. Povinná paní Růžena Zkklerová, naíozena v roce 1965, bytem Krkonošská 254, 543

01Vrchlabí.
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahaleni exekuce Exekutors§ý uřad Trutnov čj.: l58 EX-
13612014 -9 ze ďne 11,03,2014. Právní účinky zápisu ke dni 11.03.2014. Zápis proveden dne

13.03.20|4.

o Zahájeni exekuce, pověřený soudní exekutor: Mgr. Marcel Kubis, se sídlem Masarykovo nám.4414,
789 01 ZábŤeh na Moravě. Povinná paní Růžena Ztrklerová, natozeria v roce 1965, bytem Krkonošská
254,543 0l Vrchlabí.
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájeni exekuce čj. 139 EX 05341/14-012 ze dne
16.04.2014. Právní účinky zápisu ke dni 17.04.2014. Zápis proveden dne 24.04,2014.
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Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Otakara Březiny 229/5, 790 01

Jeseník. Povinná paní Růžena Zirklerová, narozena vroce 1965, bytem Krkonošská 254, 543 0l
Vrchlabí,
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájeni exekuce Exekutorského uřadu Jeseník 197- EX
53lgl201Š -ll ze dne 18.05.2015. právní účinky zápisu ke dni 19.05.2015. Zápis proveden dne

21.05.2015,

Rozhodnutí o úpadku (§"136 odstavec 1 insolvenčního zákona). Povinná paní RŮŽena Zirk|erová,

nurozeuav roce 1 965, bytem Krkonošská 254, 543 0 1 Vrchlabí.
Listina: Usnesení insolvenčního soudu o úpadku Krajslcý soud v Hradci Králové čj.: KSHK 42 INS-

402612016 -A-6 ze dne 07.03.2016. Právní účinky zápisu ke dni 09.03.2016. Zápis proveden dne

14.03.2016.

Exekuční pííkaz k prodeji nemovitosti.
povinnost ke spoluvlasmiókému podflu o velikosti 690/10000 na: Parcela: St. 80, Parcela: 306l|I,ve
vlastnictví Růžóny Zirklerové, narozené v roce 1965, bYem Krkonošská 254, 543 0l VrchlabÍ.

Listina: Exekučnipřftaz k prodeji nemovi!ých věcí Exekutorslcý uřad Přerov čj.: l03 Éx- 0221912013 -
'1,2 ze ďne26.03.2013.

Exekuční pííl<az k prodeji nemovitosti.
povinnost ke spoluvlasmiókemu podílu o velikosti 690/10000 na: Parcela: St. 80, Parcela: 306/11, ve

vlastnictví Růženy Zkklerové, narozené v roce 1965, bytem Krkonošská 254, 543 01 VrchlabÍ.

Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorslcý rtřad Přerov čj.: l03 Ex- 02219120Í3 -

12 ze ďne26.03.2013,

Na předmětu dražby dle dostupných informací v insolvenčním řízení neváznou nájemní smlouvY.

V předmětu dražby nikdo nebydlí.

páva a závazl<y zapsané v katasťu nemovitostí a vétzrroaci na předmětu dražby neovlivňují hodnotu Předmětu

dražby, protožó vsouladu sustanovením § 34 odstavec 2 zťkona č.2612000 Sb., o veřejných &ažbáCh a

u5o1judu se zákonem č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) s přechodem vlastrrictví k předmětu draŽby zatlkaji.

8. způsob registrace dražitelů (účastníků dražby)

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

a) registrace účastníka jako uživatele do elektronického dražebního systému umístěného na internetové

adrese www.okdrazby.cz a získání statusu ,rověřeného uživatele"ra
b) přihlášení účastníka který je ověřeným uživatelem do dražby a jeho ápis seznamu rlČastníkŮ ďraŽbY,

Elektronic§ý dražební systém ww!,,.okdrazbv.cz provozuje společnost OK dražby s.r.o., sídlem Jiráskova 398,

Nové Město, 337 0l Rokycany, IČ: 06423418, zapsaná v obchodním rejsřiku, vedeném Městshým soudem v
praze oddí| C, vložka č.83173, Provozovna: Vinobradská 15971174, 130 00 Praha 3-Vinohrady (drále jen

administrátor) ,l<terá byla jako zprosředkovatel dražebníkem mimo jiné písemně pověřena ověřením registrace

každého účastníka dražby a přidělováním statusu ověřeného uživatele.

ad. a) Registrace účastníka dražby,jako uživatele vrww.okdrazby-cz

účastrrík dražby se jako uživatel do elektronické dražby registruje prostřednictvím žádosti - registraČního

formuláře umístěného na internetové adrese www.okdrazby.cz.

Uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny požadované údaje. V opačném případě kjeho
registraci nedojde. Před odesláním regisfiačního formulaře je uživatel povinen sezrámit se Všeobecn;fmi

pod-inturni dražebníka a administrátora, přičemž odesláním registračního formuláře uživatel souČasně

potwzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami vyslovuje souhlas a zavazaje se podle nich řídit. Uživatel

Óaeslrin-rrn registračního formulaře současně prohlašuje, že údaje, které při registraci uvedl, jsou aktuálnÍ, ÚPlné a

pravdivé a ň sije vědom povinnosti jakoukoli zněnu osobních údajů uvedených v regjstračním formulaři

bezodkladně písemně omámit administrátorovi, kdy zároveň bere na vědomí, že za připaďné škody vzniklé z

důvodu neozrámení zrrěn údajů nenese administrátor, ani dražebník žádnou odPovědnost,

Uživatel, jenž se hodlá účastrrit elektronichých držeb nemovitostí realizovaných v systému eleknoniclcých

dražeb netnovitostí na porálu www.okdrazby.cz, se zaregisťuje na porálu v registraČním formuláři Podle
pokynů v něm uvedených. Uživatel je povinen vyplnit vregistračním formulaři všechny požadované Údaje.

V oiaenem případě k rěgistraci uživatele nedojde. Před odeslaním registrace je uávatel povinen sezrámit se s
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těmito Všeobecn]foni podmínkámi a odesláním registrace uživatel současně potwzuje, že s těmito Všeobecnými
podmínkami vyslovuje souhlas a zavazaje se podle nich řídit. Bez vyslovení souhlasu se Všeobecnými
podmínkami k regisťaci uživatele nedojde. IJživaíel současně prohlašuje, že údaje, které při registraci uvedl,
jsou aktuální, úp|né a pravdivé. Zaroveň prohlašuje, že si je vědom povinnosti jakoukoli změnu osobních
registračních údajů bezodkladně ozrámit administrátorovi a bere na vědomí, že za připadné škody vzriklé
z důvodu neoznámení zněn údajů nenese administrátor ani příslušný dražebník žádnou odpovědnost,

Fyzická osoba se zaregistruje np portálu www.okdrazby.cz prosťednictvím formuláře izicM osoba. Po
vyplnění formulaře vytiskne vyPlněný registrační formulář, nechá uředně ověřit svůj podpis a odešle
doporučenou poštou na adresu adminisťátora: OK dražby s.r.o., Vinohraďská 15911174, l30 00 Praha 3-

Vinohrady.
po kontrole údajů bude fyzická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o

přidělení statutu ověřený uživatel amtůe se aktivně účastrrit všech elektroniclcých dražeb nemovitostí na portálu

www.okdrazby.cz.

Právnická osoba se zaregisťuje na portálu www.okdrazby,cz prosřednictvím formuliáře pávnickí osoba. Po
vyplnění formulaře vytiskne vyplněný registrační formulář, nechá uředně ověřit podpis osob oprárměných za
právnickou osobu jednat a odešle spolu s originálem výpisu z obchodního rejsťftu či jiného uředního registru
doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r,o., Vinohradská 15971174, Ba 00 Praha 3-

Vinohrady.
Po kontrole údajů bude právnická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o

přidělení statutu ověřený uživatel a může se aktivně účastrrit všech elektroniclcých dražeb nemovitostí na portálu

www.okdrazby.cz.
Výpis z Obchodního rejsfiíku nesmí být starší ří měsíců od data vystavení. Právnická osoba je povinna

neprodleně nahlásit administrátorovi veškeré nněny, a to písemně doporučeným dopisem s doložením akttr.ílního

výpisu z Obchodního rejsfiíku,

Společné jmění manželů (SJM) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosťednictvím formuláře
reeistrace SJM. Po vyplnění formuliře vytiskne vyplněný registrační formulář, doplní údaje manželalmanželky,
nechá uředně ověřit podpisy a odešle doporučenou poštou na adresu adminisťátora: OK dražby s.r.o.,

Vinohradská 159'71174, 130 00 Praha 3-Vinohrady,
Po kontrole údajů bude reeistrovaný uživatel informován
formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel a může se
nemovitostí na poftílu www.okdrazby.cz.

Společné vlastnictví (SV) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prostřednictvím formulaře registrace SV.
Po vyplnění formuláře vytiskne vyplněný registrační fonnulář, nechá uředně ověřit podpisy a odešle

doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Vinohraďská 15971114, I30 00 Praha 3-

Vinohrady.
Po kontrole údajů bude registrovaný uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním formulaři
o přidělení statutu ověřenÝ uživatel a může se aktivně účastrrit všech elektroniclcých dražeb nemovitostí na
port ílu www. okdrazby.cz.

Uživatel je povinen zvolit si uživatelské jméno, pod kterým se bude v elektroniclcých dražhách nemovitostí
přihlašovat a pod nímž se bude dražeb účastrit. IJživate|je povinen zdržst se lňívágijalcýctrkoliv hanliqých,

aréňlivých, vulgárních či zavádéjicich ozračení, v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého

uváňenibuď registraci uživatele a jeho účetbeznáhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

Vpřípadě, že dojde ke zrrrěně údajů uvedených vregistračním formuláŤi,takje uživatel povinen neprodleně
provést zněnu údajů ve svém účtu po přihlášení na www.okdrazby.cz a projít zrovu ověřovacím procesem.

V opačném případě se má za to, že údaje regisfiovaného uživatele jsou pravdivé a úplné.

ad b) Přihlášení do dražby a zápis ověřeného uživatele, jako účastníka dražby do Seznamu účastníkŮ
dražby

Pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem ě.2612000 Sb. a vyhláškou č. 18/2014 (zejména
přihlásí se k elektronické dražbě prosřednictvím portálu www.okdrazby.cz, s|oži dražebni jistotu, pokud je
požaďována, a předloží čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou zdražby), bude zapsán do seznamu

účastnftů dražhy a stane se účastníkem dražby.

Ověření lživatelé se mohou přihlásit k elektronické dražbě ode dne zveřejněné dražby na portálu

www.okdrazby,cz až do zahájeni dražby tj. do 25.2.2020 do 10:00 hodin.

způsob elektronické dražbv na portálu www.okdrazbv.cz:

V sekci připravované dražby zvolte nemovitost, kterou chcete dražit.
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b) Menu detail dražbyobsahuje veškerérrezbytrré informace o dražené nemovitosti (fotograťre, popis, draŽební

vyhlášku, naleckýposudek, termín a.uzuv, ".:nix 
poaa"i, výši minimálního přihozu, informace pořebné

kuhradějistoty a další údaje),

c) přihlaste se do orazby 
""_ř9ldří*, 

aby vás dražebník mohl zařadit mezi schválené Účastníky ďražby azapsat

vás do sezramu rlčasfiríků dražby,

d) UpoZoRNĚNí: S přihlášeníT 9o konkrétní ďražby nečekejte.na samotný zaěátek dražby, pokud se

nepřihlásíte píeďzahá^ením, nebudete ,.;;i};ňzueastnit,"prmášení v průběhu ďražby není možné!

e) I]hrad,te dražební iiri'"úů*a*ím převodem ei vlozenim jistoty v hotovbsti na uvedený bankovní ÚČet

dražebnka.Informace potřebné k uhradě arJ"tni3i.toty nalezrete v článku 6 této dražební vyhlášky,

flPopřipsanídražebníjistotynabankovní'ne"ta.uz.tníkaasplněnípodmínekúčastinaďražbédletétoLl 
arní"t'riónúrr.rlrt"oprai^eoiúčastnitseaktivně dražby ačinitpodání,. 

_

c) V termínu pořaaani sá_iá é dražbyo ao .y.te.u přihlaú svým uživatelslcým jménem a heslem, Dražba je

zahájenaautomatrcky. Ve stanovene_ _c"J" 
." prisune ze sókce připravouane a,uzuy do sekce aktuální

ara,Zay.V tuto chvíli můžete činit podání,

h) Průběh samotné .]Jtt *i"r.e aiazay je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný, Přihazovat můžete

tlačítkem provést minimální příhoz cws" piň"^iJ" .t*"r!ru dražebníkem) nebo vyPlněním jiné ČástkY,

kdy do prtslusneho okeoru .1rprs.t. eartňi-prnoh (musí být stejná či výší než stanovený minimální

příhoz, jinak se podání s částkďu mensi ú ,nirri*ani'prfttoznezŇazi amá se za to, že nebylo učiněno),

kliknutím na tlačítko přihodit a následně pÁ;;;ír", že chcete skutečně Přihodit, které uČiníte kliknutím na

tlačítko ,,Ano, chci učinit podání ve výši _..J,i" poa*i,ooincno,a zobraú se jako nejvyšší podání spolu s

Vaším uživatelshým jménem, celkovou ůa.itá, a uvedeným přesným časem příhozu, účastník dražby,

kterému svědčí předkupní právo, -"z" toto řeamp"i pravo upllnira dorormat nejvyšší nabídku, Tomuto

účasnríkovi dražby se navíc zobrazujetlačítko oúovnat cenu] Systém zfuoveň zobraz$e historii podání

všech rlčastníků dražby s příslušnými údaji,

10. čas zaháiení a čas ukončení elektronické dražb" běh"m kte,ého lze zv"šovut oodáni

čas zabájenielektronické dražbya čas ukončení elektronické držby během kterého lze rvYŠovatPodáníje

stanoven v článku 1 této dražební vyhtffi wiau.:". k9ná,. dokud účastníci dražby činí vyšší podání,

nejméně však do á"ú ,*a"re y 

'iá"k 

i i"to aruz.tot vyhlášky. Je_li v posledních 5 minutách před

uplynutím doby, báheá které lze činit podani, učiněno podání ritastnit<em draŽbY,Posouvá se Čas Pro Příjem

dalších podání o s Áinut od okamžiku p*rÁn o podani, a to i opakovane, uptyne_ti od posledního podání

i -i""t, anižby bylo učiněno další podiání, příjem podaní je zastaven,

před uplynutím doby, během ktere lz9 zvyšovat podání !tj,_i nřínadné doby prodloužené způsobem dle

pr"a.no"n o odstavcój, se zobraanjlnásledující výzw aprohlášení:

I)vokamžiku,kdydouplynutídoby,|ěhemkteÉ|zečinitpodání,zbyvajl3minuty,jeúčastníkůmdražby
zobrazena v,ýzva ,,poprvé pro účastník;--dr;;y 1ozraeeni identiťftátoru účastnfta ďraŽbY, který uČinil

nejvyšší podání)",

II)vokamžiku,kdydoupll.rrutíd9by,b-ehemkterélzečinitpodání,zbyvajf2mtnÍy,jeúčastníkůmdražby
zobrazenarnýzva,,podruhé pro účastnÚ'dr;;y (ozračení iaentimátoru účastníka draŽbY, který uČinil

nejvyšší podiání)",

III)vokamžiku,kdydouplynutídoby,.běhemkterélzečinitpodaní,zbyválminuta,jeúčastrríkůmdražby
zobrazenoprohlášení ,,Neučinili ner<aá-z pritomných l9astríků držby podání vyšší, než bylo podaní

naposled ueinenJ rieartnn "- ďražby (o#aeeni iáentifikátoru účastníta- dražbY, který uČinil nejvYŠŠÍ

podání), udělím mu příklep",

IV)vokamžiku,kdyuplynedoba,běhemkterélzečinitpodání,jeúčastníkůmdraŽbyzobrazenavýzva
,,poťetí p.o neu.triku aruzay (o^ue.Jiá*tintato* účď$níka'ďruzby, který uČinil nejvYŠŠÍ PodánÍ)" a

přijímaní dalších podání je zastaveno. y orrp"áe, že.na.zikJaďě sledovaní dostupnosti adresy ve veřejné

datovésítibudeprokazatelnědoloženoomezenípřístupukelektronickémudražebnímusystému
www.okdrazby.cz v délce přesahující 1 minutu, je licitáior povinen prodlouŽit dobu, během které lze Činit

podání, minimalne o t hoáinu. o teto stuteenorti 3" ti"itatÓ, povinJn bez zbYteČného odkladu informovat

iuzaú účastnika dražby najeho adresu elektronické pošty.

Po uplynutí doby, během které lze činit podání, udělí licitator bez zbyteČnéh9 oqhd} přiklep ÚČastnftovi

dražby,který učinil nejvyšší podání, eirizl" ú.m.onická dražba skónčena, Na detailu dražby se zobrazi

informace o udělení příklepu, rnýse ó"aosažeŇ_vydlazgnim a ozrtačerť identifikátoru vydražitele,

Informaci o ukončení ďražby 
"arou"r-id.šle 

licitátór každému rlčastníkovi dražby na jeho adresu

elektronické pošty.



\11. Způsob určení wdražitele v přínadě podle § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 věty třetí zákona č. 2612000
Sb.. o veřeinÝch dražbách

Eleknonické losování bude na porUílu www.okdrazby.cz spuštěno licitátorem v těchto případech:

a) Učiní-li několik účastrílni dražby současně podrání a nebylo-li učiněno podání vyšší, roáodne licitátor
elektroniclcým losem o tom, komu z nich příklep udělí.

b) Učiní-li několik dražitelů'současně stejné podání a nezjistili licitátor, kdo učinil podání jako první, a
nebyloJi následně učiněno podání vyšší, roáodne liciátor elektronichýrn losem o tom, komu z nich
příklep udělí.

c) Je-li některý z účasíríků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveqim příhozem vánán;
učinili podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. JeJi těchto účastniků
dražby - spoluvlastníků více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnickY podíl je nejvyšší. Při
rovnosti spoluvlastrriclcých podílů roáodne licitátor elektronich.ým losem o tom, komu ztéchto
spoluvlastrrílni příklep udělí.

d) Účastník dražby, kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat
nejvyšší nabídku. Pokudje více osob, kterým svědčí předkupníprávo, a dorovnali nejvyšší nabídku a
jejichž spoluvlastniclcý podíl je shodný, pak je provedeno elektronické losování, Los roáodne o tom,
komu z těchto spoluvlastnftů udělí licitátor přiklep.

12. Termín uplatnění nředkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí. zda ie předkupní právo
prokázáno

MáJi některy z účastrríků dražby předkupní právo k předměfu dražby a doložili je dražebníkovi listinami nebo
jejich uředně ověřen;fini opisy do zahájenl dražby, není stanovenýnn příhozem vázán; učinili tento účastník
dražbypodání ve stejné výšijako nejvyšší podárrí, udělí licitátorpříklepjemu.

Dražební< do zahájení dražby sdělí účastníku dražby který dokládá své předkupní právo rozhodnutí, zda je
předkupní právo prokánáno a doloženo prosťednictvím internetové aplikace na portálu www.okdrazby.cz.

13. Účast na dražbě

Účastníkem dražby muže být vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z ďražby vyloučena.
Účastnflry dražby nesmějí b;ft osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na
jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční náwh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že
její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řaeni, a to po dobu 3 let od právní moci takového
rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně.
Účastriky dražby nesmějí b;.ít osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít
k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit zané.
Účastrríky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu, jeJi požadována, a v opakované dražhě ani
vy&ažitel, který způsobil zrrraření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož dražebníka; nikdo nesmí
dražit za ně. Dražit v dražhě,jejž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského
uřadu a kontrolou dražby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místní rontoj; nikdo nesmí dražit za né,
Účastníky dražby nesmějí být dražebník organizující a provádějíci tuto dražbu, osoba, jež je jeho statuttírním
orgánem nebo členem jeho statutámího nebo jiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, kter,ý na této dražbě činí
úkony dražebníka, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsou-li nawhovateli
této dražby; nikdo nesmí dražit za ně.
Učastríkem ďražby též nesmí b;ft osoba, která je ve váahu k některé z osob (dražebnfta organizujici a
provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutrárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného
orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, kter,ý na této dražbě činí úkony dražebníka) osobou blízkou, společníkem,
osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvořím koncern; nikdo nesmí dražit zané.
Pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je přípusútá společná účast více účastníků ďražby za účelem
společného nabytí předmětu dražby. Podmínkou společné účasti na dražběje, že bude před zápisem společných
účastníkri do semamu účastníků ďražby předloženo dražebníkovi čestrré prohlášení všech společných účastníků
dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů navydraženém předmětu ďražby,jakož i zrnocnění osoby
oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat a které bude opaťeno uředně ověřenými podpisy všech
společných účastníků dražby. S výjimkou určení osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat není
žádné omezení obsažené vprohlášení účastnftů ďražby nebo vypl..ývajici zjejich případné dohody vuči
dražebníkovi ani wči fietím osobám účinné. Společní účastníci dražby odpovídají za iúlradu ceny dosažené
vydražením společně a nerozdílně.
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14. Úhrada cenv dosažené wdražením

Vydražitelemsloženádražebníjistotaajejípříslušenstvísezapočítavajívydražitelinacenudosaženou
vydražením.

zbýva!ícíčást ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen do 10 dnů od skončení dražby uhradit

dražebníkovi, není_li d;i;-ú;";fi jiná 11ňta Ě nnraaě óeny dosažené vydražením,

Není_li cena dosažen á vydraženlm vyšší než 200.000,_ Kč, je vydržitel povinen uhradit cenu dosaženou

vydražením ihned po skončení dražby,

Je_li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,_ Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaŽenou

vydražením do 45+i dnů od skončení dražby,

Cena dosažená vydražením muže být vydražitelem uhrazena:

(a) vhotovosti složením na rlčet dražebnika číslo účtu |07-427872026710100, vedený u KomerČní banky a's''

pobočky ro oro-o.rJ,.,*iuúirrri rv*uor ó]a"oiinmeli ers|9 n9bo rodné číslo účastníka dražby,

(b) v hotovosti v kancJáři úá"inú, "rriiuiúi-.v-ú"i 
§S) identifikační číslo nebo rodné ČÍslo ÚČastníka

dražby.Dražebník je oprávněn přijmout ň";;; po*" áo výše stanovené v § 4 odstavec 1 zikona č,

254t2o04Sb., o omezení plateb '', t otouorii u 
" 

ácirc zákona ě,,337ltggz Sb., o správě daní a poplatků, ve

(., ffiilí."áŤ,;;LŤ'itr" .ye 
prlspěch účtu dražebníka číslo ričtu t07_4278l2026,7l01oo, vedený u

Komerční banky a.s., pobočlry u otomouJi]-r*i"úr"i symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo

' 
;:Hr.ffi*{ffik"r na rlčet dražebníka čísto úětu 107-4278l2o26'7lo100,vedený u Komerční bankY a,s,,

pobočky n oro.oo.i, variabilni symbol rvšiiJentir*ační číslo nebo rodné číslo rlčastníka dražby,

Byla-livydražitelemsloženadražebníjistotaveforměbankovnízárvky,jevydraŽitelpovinenuhraditcenu
dosaženou vydražením v plné výši v ,"roio" u órumo.ti některým ".-"6,,óut, 

uy"q:ny"h v tomto bodě,

Dražebník je pat< pouioen u'e7"u>Áerreno oanuau pó unrazent ceny wátit vydražiteli zfuučni listiny,

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením,

úhrada ceny dosažené vydražením směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípusfirá,

ubradí_li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, píechá'jt na něj vlastrrictví předmětu

dražby k okamžiku udělení příklepu,

Vydražitel,kterýznrařildražbu(neuhradilcenudosaženouvydraženímvtermínusplatnosti),nenabývá
vlásfuictví'předmětu dražby vydraženého ve antařené dražbé,

JeJi dražba maŤenavydražitelem, dražební jistota složená vydražitetem včenrě jejího PřísluŠenswí se PouŽije na

náklady mtaíené d#ň. dř-i:;;H;' dražba, ,aetui" se zbývajíČí-část dražební jistotY sloŽené

vydražitelem, který ;ďdil:;"ř""í ar^zyvÁ,.n"6v 
^opařované 

á,*av, po uhradě nákladů dražby a

opakované draž*ry*iUl'"":ňi ea" wátivydražiteli, který způsobil antaření dtažby,

vydražitel, který způsobil zmaření dražby,je povinen nl vvzvéni,dtažebnka uhradit tu část nárkladů dražby,

kterou nepokr,_ývá dražební jistota jrm srozJ.rai;" n*i i pio náklady opakované dražby konané v důsledku

mtaí erlt piedchozí dr ažby vydražitelem,

Upozornění:Dražebnikjeoprávněnptijmouthotovostpouzedovtýšestanovenév§4odstaveclzákonač.
254l2o04Sb., o omezení plateb v hotovoJ a o mĚné'zákona t,. izlltg92 Sb., o správě daní a poplatků' ve

zaění pozděj ších předpisů,

15. podmínkv odevzdání předmětu dražbv vydražiteli

Jestliženabylvydražitelvlastnictvíkpředmětu dražby,dle§3O.zák,.ě,2612000Sb,,oveřejnýchdražbách,je

dražebnft povinen předat vydražiteri predmet drazbý u mti"y,.které.osvědčují vlasírictví_a jsou nezbytné k

nakládání s předmětem ďražbynebo osvědčuj fi;;-;;á"^"Yo.#it"r" vŮČi Předmětu draŽbY. Jdeli o nemovitost'
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předává předmět dražby vydražite|i za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání předmětu dražby bude
sepsán protokol "Předání předmětu dražby", ktery podepíše dražebník, bývalý vlastník avydražitel.
Veškeré nák|ady spojené s předáním a píevzetim předmětu dražby nese lydražitel do maximální l}še 7 .260,- Kč
včetně DPH (cestovné na 1 km předání předmětu dražby +každázapočatá hodina makléře při předání předmětu
ďražby), lyjma nadby,tečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby píecházi z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby,
tyž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li
lydražitel v prod|ení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražltel.
Náklady na předávku předmětu dražby lrradí 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 vvdražitele

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).

Daň znabytí nemovitosti platí lydražitel, a to z ceny dosažené lydražením.

Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.

17. Závěrečná ustanovení

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

(a) zveřejněna na internetovém portálu www.okdrazby.cz
(b) zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Kunčice nad Labem
(c) zveřejněna na centrální adrese - www.centralni-adresa.cz
(d) z,aslána osobám uvedeným v § 20 odstavec 5 zákona č.2612000 Sb.
(e) Udaje z dražební vyhlášky budou uveřejněny v periodickém tisku určeném pro území územního

samosprávního celku, v jehož obvodu se nemovitostnachází

Stejnopis dražební vyhlášky uložený u dražebníka je podepsán nawhovatelem a dražebníkem, jejich podpisy
jsou uředně ověřeny.

Za dražebnka: Zanavrhovaíele:

/, ivl
Volomouci,dne..,.:1,1..,.,......,...,2020 VHradciKrálové,an"...!.i.\. ........2020

líW ,4Z
//.(..,r'......

vlasta Řezníčková
jednatelka Dražby.net s.r.o.

JUDr. Barbora Nováková
insolvenční správce
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