
.la *

"..t"ť,"/ q}-

l.L. ,]-':-:Ť- t
í l" ,§#§Pi,, '

l í1l -i*l[ť,, ,
\'..3, *-gt "í
\"ť,,? _ +

-*t.**.-

\l

DRAŽngxÍ vyHrÁŠxe
číslo: D 2í2019

Dražby.net s.r.o." IČ: 48,196389. se sídlem Olonlouc, Sokolská 584 ii1. PSČ ;rS 00, zapsanáv obchodnírn

rejstříku vecleném Krajskýrn soudenl v Ostravě pod sp.zn" C 1014l" jako dražebrrík oprávněný k provádění

veřejných dražeb na základě koncesní listiny vydané Okresním živnostenským úřadem v C)lornouci dne

05.02.2001, pod čj.: oŽÚnsqostoOlKril(P, ev. č.: 380500-80744-00 (dále jen ,,dražebník")

vyhlaŠuje

podle ustanovení § 20 a ustanoveni 16a zákona č" 2612000 Sb., o veřejných dražbách a vryhlášky č. l8/2014, o

stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrlrovatele paní JUDr. Jany Pospíšilové,
notářky jako soudní komisařky, se sídlem ul. Smetanova 432, 685 0] Bučovice. pověřené k projednání

dědického řízení po panu Vlastimilu Chudobovi, naroz, v roce 1936, posledně bytem Mlýnská 288, 683 33

Brankovice, zernř. v roce 20l6, dle usnesení Okresního soudu ve Vyškově č"j. 28 D 62812016-2
(dále jen,, nuvrltovaíe I " )

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

1. Místo. datum. čas zaháiení a ukončení elektronické dražby

Dražba se koná elektronicky dne 15.1.2020 prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese -

portálu www.okdrazby,cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením

licitátora, a to v 11:00 hodin. Ukončení dražby bude nejdřív e za 30 minut tj. v 11:30 hodin.

2. o?načení a nopis nředmětu dražby a ieho příslušenství. stav oředmětu draŽbv

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

r §poluvlastnický podíl o velikosti % na:

- pozemku parc. č.6g6t74 (vodní plocha) o qýměře 12 m2, způsob využití koryto vodního toku
přirozené nebo upravené,

- pozemku parc. 8,a$Dt(ostatní plocha) o v,ýměře 16)^m2,způsob využití ostatní komunikace,
- pozemku parc. č. 846/35 (orná půda) o výměře 1731 m', zpttsob ochrany zemědělský půdní fond,

- pozemku pu... č. g23t22 (ostatrrí plocha) o výměře 2! 
^', 

způsob využití ostatni komunikace,
- pozemku pu... č. 925/17 (orná půda) o výměře 59 m2, způsob ocbrany zeměděls§ý půdní fond,
_ pozemku parc. č. t481t47 (omá půda) o qýměře 209 m', způsob ochrany zemědělský půdní fond,

jak jsou §rto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví é, 622, v katastru nemovitostí vedeném

Katastnílním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Vyškov, v katastrálním územ| a

v obci Brankovice, okes Vyškov.

Projednaním dědictví po panu Vlastimilu Chudobovi byla pověřena JUDr. Jana Pospíšilová, notářka se sídlem
ul, Smetanova 432, 685 0l Bučovice, jako soudní komisařka pověřena Okresn{m soudem ve Vyškově dne

15.7.2016 pod čj. 28D 628/2016-2.

Předmět dražby uvedený shora byl nawhovatelem dražby zahrnut do soupisu aktiv dědictvl po panu Vlastimilu
Chudobovi, rraroz.y roce 1936, posledně bytem Mlýnská 288, 683 33 Brankovice, zemř. v roce 2016.
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Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné ďražby

Chudoby, naroz. v roce 1936, posledně býem
(spoluviastnický podíl o velikosti Yz na nemovitych

iŽemi av obci Brankovice, okres Vyškov),

dobrovolné, jsou v podílovém vlastnictví pana Vlastimila

Mlýnská 28d, 683 33 Brankovice, zemí, v roce 2016

věcech zapsanýchna listu vlastnictví č,622, v katastrálním

Popisstavupředmětudražbyajehopříslušenství_vdražebnívyhlášcejsouuvedenyúdajepouzepodle
dostupných informací. Navrňovatel oapoviaa zavady na předmětu dražhl pouze v rozsahu stanoveném dražební

vyhláškou.

pozemky: oceňované pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce, v územním plánu obce jsou

evidovány v nezastavitelných plochách. Pozemek p.č. 696l74je břehem vodního toku, ostatní pozemky jsou

zemědělsky vylůivány.

úphé zrění zraleckého posudku naleznete na: !lB@J.ne1

3. prohlídka předmětu dražbv

ProhlídkupředmětudraŽbystanovujedražebníkvtěchtotermínech:

1. termín dne 8.1.2020 v 10:00 hodin

2. termín dne9.1.2020 v 10:00hodin

Místo prohlídky se stanol.uje vkanceláři dražebnka,to je vkanceláři společnosti Dražby,net s,r,o,, se sídlem

v oloáouci, ulice Sokotskáčp.584l1'1, pSč ,779 00 ( l. poschodí).

Informace _ útery až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335,

pokud vlastník nebo osoba, která má předmět ďražbyv držení nebo nájmu, neumožni řádnou Prohlídku Předmětu

dražby,bude prohlídka provedena v rámci možností,

4. Cena předmětu dražbv

oblryklá (tržni) cenapředmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce podle ustanovení § 13 zákona č,2612000

Sb., o veřejn ých ďražbách, ve ménipozdějších předpisů. Znalec:Ing, Jan Šíma, bytem Hostkovice 46,783 57

Tršice, v posudku eislo sbz+-:o gDó9 
"ó 

dn" 
'z.ti.zots stanovil Óu,.yt tou cenu Předmětu draŽbY na Částku

... .....34.000,- Kč
ve rnýši...

5. Neinižší podání a minimální příhoz

Nejnižší podání stanovuje dražebník ve qfši",,,,,

MinimálnípÍthoz,kteqýmůžeúčastníkďražbyučinit,stanovujedražebníkvernýši........'5.000'-Kč

Draží se v českých korunách.

22.700,-Kč

6- Dražební iistota

Dražební jistotu stanovuje dražebník ve uýši" " " .6.800,- Kč

Dražební jistota musí b;it uhrazena poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účet dražebníka, nebo

vkladem hotovosti na úlet dražebnířa číslo 107_421812026710100, vedenýu Komerční baŇy a,s,, pobočky v

olomouci, variabilní symbol (VS) číslo dražby:zittg,konstantní symbol: 0558, speciťrchý symbol: vpřípadě,

žeje účastník"m o.uzuy-ryzicka osoba _ robné číslo účastníka dražby, vpřípadě, žeje účastníkem dražby

právnická osoba - identifikační číslo (lČ),

přípustné je rovněž složení dražební jisto§ ve formě bankovní záruky - její podmínky nutno konzultovat

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

dne bezprostředně předJái"ii.ir," dni konání a.uzuy.'o.iginál záručnilistiny musí sPlňovat §rto PodmínkY:

_ y zžnňnilistině bude uvedeno prohlášení banky, že tato baŇa uspokojí dražebníka (věřitele), a to do qýše
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ďražebni jistoty, jež je uvedena výše, jestliže dražebník o p|nění vyplývající zbaŇovní záruky písemně
požáďá banku a to z toho důvodu, že dlužrrík (tj. osoba, na jejiž žádost se zavázala banka záruční listinou)
jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník (věřitel) musí blft y záruční listině označen tak jak je označen v této

vyhlášce.

- Doba platnosti takové bankovní záruky musí bý minimálně 30 dnů po skončení lhůty stanovené touto

vyhláškou pro úhradu ceny dosažené lydražením a zároveň pro případ, že bude konána ve smyslu § 25

zákona č. 2612000 Sb., o veřqjných drúbách, opakovaná dražba, minimálně 30 dnŮ po konání opakované

&ažby. Nejzažší termín platnósti bankovní záruky je však jeden rok po konání dražby dle této vyhlášky.

- Bankovní zárukamusí umožňovat opakované čerpání až do výše dražebníjistoty.

- Záručni listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoliv

námitky či qýhrady vůči dražebníkovi (záruka na první l]zvu) s výjimkou námitky, že pisemná výzva
dražebníka o plnění zbankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní zénlky. Záruční listina
nesmí obsahovat ani žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky, v záruční listině

uvedené, na jinou podmíŇq než je písemná výzva o plnění, vyplývající zbankovní zéru§, učiněné ze

strany dražebnika. Záruční listina nesmí obsahovat ani žáďná jíná ustanovení, která by jaktoliv omezovala
dražebníka při uplatňováníjeho práv vyplývajících mu ze záruční listiny či mu ukládala pro dosažení plnění,

vyplývajícího ml ze záruční listiny, jinou povinnost (ako např. povinnost učinit předchozívýzvu dlužníkovi,
nebo doložení dalších písemností, atd.), než povinnost písemně požáďat o toto plnění v době platnosti

uvedené v záručni listině.

- Prohlášen í v záručni listině může učinit pouze banka, která má povoleno působit jako baŇa na území ČR od

České národní banky a toto prohlášení musí b;ýt učiněno v českém jazyce.

- Prohlášenivzáručni listině může učinit pouze banka se sídlem naiuemi České republiky nebo zabranlční
bankou oprávněnou působit v souladu sě zvláštním právním předpisem na azemi České republiky a toto

prohlášení musí být učiněno v českém jazyce. Tím není dotčeno právo předložit písemnost v jiném neŽ

českém jazyce spolu s uředním překladem písemnosti do českého jazyka.

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

Sokolská 584l71, Olomouc, PSČ 7'79 00, vpracovní dny od tltery až čtvrtek: od 9:00 hodin do 16:00 hodin,

v den konárrí ďražby od 9:00 hodin do zahájeni ďražby.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začiná dnem podpisu této dražební vyhlášky a končí zahájením draŽby.

Dokladem o složení dražební jistoty j sou:
(a) výpis zilětuubanky, prokazujici, že zičtupříkazce byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního ÚČtu

dražebnka uvedeného vtéto dražební lryhlášce odepsána částka odpovídající dražebníjistotě, stanovené

v této dražební vyhlášce nebo
(b) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštormí licence (pošŤ), osvědčující, že by\a ÚČastníkem

dražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v dražební vyhlášce uskutečněna platba částkY

odpovídající dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(c) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošŤ), osvědčující, že do vlastních rukou

dražebníka byla účastníkem dražby odesliárra peněžní zásilka v částce odpovídající dražební jistotě,

stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(d) bankovní pokladní složenka, osvědčujíci, že byla účastnikem dražby ve prospěch bankovního účtu

dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce složena částka odpovíďqici dražebníjistotě, stanovené v této

dražebni vyhlášce nebo
(e) pokladní nebo jiný doklad lyhotovený dražebníkem, osvědčující, že dražebnk přijal od účastníka dražby

v hotovosti částku odpoviďajicídražebníjistotě, stanovené v této dražební lyhlášce nebo

(f) záruění listiny osvědčující bankovni zárukl poskytnutou účastníkovi dražby ve prospěch dražebnfta ve l}Ši
nejméně částky odpovíďajíci ďražebníjistotě, stanovené v této dražební lyhlášce.

Platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.

Účastníkům ďražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená
nejpozději do dvou dnů ode dne konání ďražby:

dražebni jistota vrácena dražebníkem

(a) převodem zúčtu dražebníka u banky ve prospěch účtu banky, kter,ý účastník
při registrace uživatele do systému elektronických dražeb nemovitostí nebo

dražhy sděl í adm inistrátorovi

(b) na takovou adresu účastníka ďražby uvedenou v seztamu účastníků ďražby

doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovni licence (pošty),
fotmou peněžní zásilky,

(c) těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu v hotovosti mŮže blýt jimi sloŽená

dražební jistot a vrácena v hotovosti, popřípadě formou šeku pro ýběr hotovosti z účtu dražebníka u banky,

kterýjim dražebník předá v den dražby pojejím skončení
(d) těm účastníkům, ktéri se nestanou lydražiteli a složili dražební jistotu formou bankovní zárvky, wáti

dražebník listiny, prokazující bankovní zitnlku v den po jejím skončení.
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Upozornění: Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do v,ýše stanovené v § 4 odstavec l zákona Č.

zŠqDooq Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č, 33711992 Sb., o správě daní a poplatkŮ, ve

mění pozdějších předpisů.

7. Popis práv a závazků na předmětu dražbv váznoucích a s ním spoienÝch - jsou zde uvedeny Údaje

poure poa" dostupných inforrpací. Nawhovatel odpovídá za vaďy na předmětu dražby pouze v rozsahu

stanoveném dražební lyhláškoú,

o zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, ke spoluvlastnickému podílu o velikosti %

.ru ne-ouitY"h věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 622, v katastrálním izemí a v obci BraŇovice,
okres Vyškov, ve vlastniitví pana Vlastimila Chudoby, oprávnění pro Matco, s.r.o., IČ: 26425033, se

sídlem Letenská 12118, ilr/ratá Strana, 11800 Praha 1, kzajištění pohledávky ve v'ýši 58.958,- KČ

s příslušenstvím, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního uřadu Pro
Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Vyškov pod čj. Z-l3754l201I-7I2.
Listina: Exekučni přkaz o ňizéní exekutorského záitavního práva na nemovitosti EÚ Bmo-venkov
(JUDr. Kocián) l37EX-66'74l2010-30 ze dte 24.08.20l l. Právní moc ke dni 26.08.201 1.

Povinrrost k pozemku parc. č.: 696174,843121,846135,923122,925117, l48ll4'7, ve vlastnictvi Pata
Vlastimila Chudoby.

o zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, ke spoluvlastnickému podílu o velikosti %

na nemovit}ch věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 622, v katastrálním iuemi a v obci Brankovice,

okres Vyškov, ve vlastniótvi pana Vlastimila Chudoby, oprávnění pro: paní Klára Ševčíková, narozena

v roce 1981, bytem Pekařská 420l4l, Staré Brno, 60200 Brno, k zajištění pohledávky ve qýši 546.000,-

Kč s příslušenstvím, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního Úřadu

pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Vyškov pod čj. Z,194612012-712.-Listina: 
Exekuční přikaz o ňizení éxekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Brno-venkov

(JUDr. Zálešék) 107EX-388l2011-36 ze dte20.01.20l2.Právní moc ke dni24,01.20l2.
Povinnost k pozemku parc. č.: 696f4,843l2l, 846135, 923122, 925ll7, l48ll47, ve vlastnictvi Pana
Vlastimila Chudoby.

o Nařízení exekuce, povinný pan Vlastimil Chudoba, narozen v roce 1936, posledně bytem Mlýnská 288,

683 33 Brankovice, zemŤe|ý vroce 2016. Listina: Usnesení soudu o naŤizeni exekuce Okresního soudu

ve Vyškově 9 Nc-2115/2008-9 (EX 16792108) ze dne 17.03.2008.

o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti yz na nemovitych
věcech zapsaných na listu vlastnictví ě, 622, v katastrálním uzemi a v obci Brankovice, okres VyŠkov, ve

vlastnictví pana Vlastimila Chudoby. Listina: Exekuční příkaz kprodeji nemovitých věcí EU Brno-

venkov (JUDr. Kocian), 037 EX-I769912009-18 (k usnesení čj. 24 Nc 2'18912009-18) ze dne

18.01.2010.
Povinnost k pozemku parc. č.: 696174, 843l2t, 846135,923122,925ll7, 148ll47, ve vlastnictvi Pana
Vlastimila Chudoby.

o Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, EÚ Brno-veŇov. Povinný pan

Vlastimil Chudoba, ftarozen vroce 1936, posledně by,tem Mlýnská288,683 33 Brankovice, zemŤelý

v roce 2016. Listina: Usnesení soudu o naíizeni exekuce 24Nc-2'789l2009-18 ze ďne 07,09,2009.

o Exekučnípříkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti % na nemoviqích

věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 622, v katastrálním iuemí a v obci Brankovice, okres VyŠkov,

ve vlastnictví pana Vlastimila Chudoby. Listina: Exekuční přkazkprodeji nemovitých věcí EÚ Brno-

venkov (JUDr. ZáIešák), 107 EX-388 l20 1 1 -20 ze dne 26.05.20 1 1.

Povinnost k pozemku parc. č.: 696174, 843121, 846135, 923122, 925ll7, l48ll4'7, ve vlastnictví pana

Vlastimila Chudoby.

o Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Tunkl, EÚ Pkeň-město. Povinný pan Vlastimil
Chudoba, narozen v roce 1936, posledně bytem Mlýnská 288, 683 33 Brankovice, zemŤelý v roce 20l6.
Listina: Usnesení soudu o naŤizeniexekuce EÚ Pkeň-město (Mgr. TunkD 24EXE-l782l20l1-10 ze dne

16.05.2011. Listina: Vyrozumění soudního exekutora o nabYí právní moci usnesení EÚ Plzeň-město
(Mgr, Tunkl) 094EX-0l523l2011-009 onařizeniexekuce. Právní moc ke dni 01.07.2011.

o Exekučnipííkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti % na nemovi§ích

věcech zapsaných na listu vlastnictví ě. 622, v katastrálním izemi a v obci Brankovice, okres VYŠkov,

ve vlastnictví pana Vlastimila Chudoby. Listina: Exekuční příkaz k prodeji nemovif,ých věcí EÚ Plzeň-

město (Mgr. Tunkl), 094EX-OL5231201I,006 ze dne 09.06.2011.
povinnost k pozemku parc. č.: 696174, 843121, 846135, 923122, 925ll7, l481l47, ve vlastnictví pana

Vlastimila Chudoby.
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ExekuČní příkaz k prodeji nemovitosti ke spo|uvlastnickému podílu o velikosti % na nemovitých
věcech zapsartých na lisfu vlastnictví č. 622, v katastrálním uzemí a v obci Brankovice, okres Vyškov,
ve vlastnictví pana Vlastimila Chudoby. Listina: Exekuční pŤikazkprodeji nemovi|y'ch věcí EÚ Brno-
venkov (JUDr. Kocián), l37 EX-6674l20l0-31 ze dne24.08.2011.
Povinnost k pozemku parc. č.: 696174,843121,846135,923l22,925117, l48t/47, ve vlastnictví pana
Vlastimila Chudoby.

Rozhodnutí o npaOku (5 r:O odstavec 1 insolvenčního zákona). Povinný pan Vlastimil Chudoba,
narozen vroce 1936, posledně bytem Mlýnská288,683 33 Brankovice, zemřelý vroce 20l6. Listina:
Usnesení insolvenčního soudu o úpadku, o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře KSBR
24 INS-l3443l2014-A-|l Krajský soud vBrně ze dne 16.07.2014. Právní moc ke dni 05.08.2014.
Právní účinky zápisu ke dni 20.08,2014. Zápis proveden dne22.08.2014.

Předání údaje o nemovitosti do evidence ÚZSVnn
Nedostatečně identifikovaný vlastník.
Povinnostkpozemkuparc. č.: 696/74,843121,846135,923l22,925l17,148ll47.

Zména číslování parcel geometrickým plánem č. 198-335/96.
Povinnost k pozemku parc. č. 696174.

Zména výměr obnovou operátu.
Povinnost kLV č.622.

Zapsáno do seznamu likvidační podstaty pozůstalosti, ke spoluvlastnickému podílu o velikosti % na
nemovit,ých věcech zapsaných na listu vlastnictví č.622, v katastrálním uzemia v obci Brankovice,
okres Vyškov, ve vlastnictvi pana Vlastimila Chudoby. Listina: Usneseni soudu o naŤízení likvidace
pozŮstalosti Okresního soudu Vyškov 28 D-628l20l6-4. Právní účin§ zápisu ke dni21.08.2018, Zápis
proveden dne 2 1.09.201 8.

Navrhovate|i není známoožeby na předmětu dražby vázla nájemní smlouva.

Práva a závazky zapsané v katastru nemovitostí a váznouci na předmětu dražby neovlivňují hodnotu
předmětu draŽby, protože v souladu s ustanovením § 34 odstavec 2 zákona č. 2612000 Sb., o veřejných
draŽbách ve spojení s ust. § 236 odst, 4 a 5 zák. č,292120|3 Sb., o zvláštnim íizení soudním, ve znění
Pozdějších právních předpisů - je-li zpeněžený majetek zapsán ve veřejném nebo jiném sezlamu, likvidační
sPrávce nebo notař bezodkladně omámí tomu, kdo takový semam vede, nabyí vlastnictví k tomuto majetku
zPeněŽenim, zpŮsob provedeného zpeněženi, osobu nabyvatele a zánik zajištění váznoucího na tomto
majetku; to neplatí, jestliže příslušné oznámeni učinil dražebník nebo soudní exekutor, byl-li majetek
zPeněŽen ve veřejné dražbě provedené podle jiného právního předpisu nebo v dražbě provedené exekutorem
Podle jiného Právního předpisu. Je-li zástavní právo, kleré vázlo na zpeněženém majetku, zapsáno
v rejsťíku zástav, likvidační správce nebo notář vydá nabyvateli potwzení o jeho zániku.

8. způsob reeistrace dražitelů (účastníků dražbv)

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

a) registrace ÚČastníka jako uživatele do elektronického dražebního systému umístěného na internetové
adrese ryww.okdrazby.cz a získání statusu ,rověřeného uživatele6.o a

b) PřihláŠení účastníka který je ověřeným uživatelem do dražby a jeho zápis seznamu účastníků dražbyo

Elektronic§ dražební systém wwyv.okdrazby.cz provozuje společnost OK dražby s.r.o., sídlem Jiráskova 398,
Nové Město, 337 0l Rokycany, IČ: 06423418, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městs§m soudem v
Praze oddíl C, vložka č. 83I'73, Provozovna: Vinohradská l597ll74, l30 00 Praha 3-Vinonráay 1oate.len
administrátor), která byla jako zprosředkovatel dražebníkem mimo jiné písemně pověřena ověřením registráce
každého účastníka dražby a přidělováním statusu ověřeného uživatele.

ad. a) Registrace účastn íl<a dr ažby, j ako uživatele trvw.okd r azby.cz

ÚČastník draŽby se jako uživatel do elekhonické dražby registruje prosřednictvim žádosti - registračního
formuláře umístěného na internetové adrese www.okdrazby.cz.

UŽivatelje povinen vyplnit v registračním formulaři všechny požadované údaje. V opačném případě kjeho
registraci nedojde. Před odesláním registračního formuláře je uživatel povinen seznámit se Vieobecnymi
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\podmínkami dražebníka a administrátora, přičemž odesláním registračního formuláře uživaíel současně
potvrzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami vyslovuje souhlas a zavanlje se podle nich řídit. Uživatel
odesláním registračního formuláře současně prohlašuje, žeuďaje, 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 oznámit administrátorovi, kdy zároyei bere na vědomí, že za pílpadné škody vn.ilklé z
důvodu neomámení změn údajů nenese administrátor, ani dražebník žádnou odpovědnost,

Uživatel, jenž se hodlá účastnit e|ekhonicloých dražeb nemovitostí realizovaných v systému elektronických
ďražeb nemovitostí na portálu wviw.okdrazby.cz, se zaregistruje na portálu v registračním formuláři podle
pokynů v něm uvedených. Uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny požadované údaje.
V opačném případě k registraci uživatele nedojde. Před odesláním registrace je uživatel povinen semámit se s

těmito Všeobecnými podmínkami a odesláním registrace uživatel současně potwzuje, že s těmito Všeobecnými
podmíŇami vyslovuje souhlas a zavazuje se podle nich řídit. Bez vyslovení souhlasu se Všeobecnými
podmínkami k registraci uživatele nedojde. Uživatel současně prohlašuje, že úďqe, které při registraci uvedl,
jsou aktuální, úplné a pravdivé. Zárovei prohlašuje, že si je vědom povinnosti jakoukoli změnu osobních
registračních údajů bezodkladně oznámit administrátorovi a bere na vědomí, že za pŤípadné škody vmiklé
z důvodu neoznámení změn údajů nenese administrátor ani příslušný dražebník žádnou odpovědnost.

Fyzická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosřednictvím formuláře tlzická osoba. Po
qplnění ťormulaře vytiskne lyplněný registrační formulař, nechá uředně ověřit svuj podpis a odešle
doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Vinohradská 15971174, l30 00 Praha 3-
Vinohrady.
Po kontrole údajů bude ýzická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o
přidělení statutu ověřený uživatel amlůrže se aktivně účastnit všech eleklronic§ch dražeb nemovitostí na portálu
www.okdrazby.cz.

Právnická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosťednictvím formulráře p1arrrr1gké_s§gba, Po
vyplnění formulaře vytiskne vyplněný registrační formuliář, nechá uředně ověřit podpis osob oprávněných za
právnickou osobu jednat a odešle spolu s originálem v_ýpisu z obchodního rejsťíku či jiného uředního regisťu
doporučenou poštou na adresu administrátora: OK ďražby s.r.o., Vinohraďská 15971174, l30 00 Praha 3-
Vinohrady.
Po kontrole údajů bude právnická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o
přidělení statutu ověřený uživatel am:ůže se aktivně účastnit všech elektronických dražeb nemovitostí na portálu
www.okdrazby.cz.
Yýpis z Obchodního rejstříku nesmí být starší ťí měsíců od data rystavení. Právnická osoba je povinna
neprodleně nahlásit administrátorovi veškeré zmény, a to písemně doporučeným dopisem s doložením aktuálního
uýpisu z Obchodního rejstříku.

Společné jmění manželů (SJM) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prostřednictvím formulaře
registrace SJM. Po vyplnění formuláře vytiskne vyplněný registrační formulař, doplní údaje manžela/manželky,
nechá uředně ověřit podpisy a odešle doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o.,
Vinohradská 1 597 / 17 4, l 30 00 Praha 3-Vinohrady.
Po kontrole údajů bude registrovaný uživatel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním
formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel a m:ůže se aktivně účastnit všech elektronických ďražeb
nemovitostí na portálu wwwokdrazby.cz.

Společné vlastnictví (SV) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prostřednictvím formuláře registrace SV.
Po vyplrrění formuláře vytiskne vyplněný registrační formulář, nechá uředně ověřit podpisy a odešle
doporučenou poštou na adresu administrátora: OK ďtažby s.r.o., Vinohradská 159'71174, 130 00 Praha 3-
Vinohrady.
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 www. okdrazby. cz.

Uživatel je povinen zvolit si uživatelské jméno, pod kteným se bude v elektronictroých dražbách nemovitostí
přihlašovat a pod nímž se bude dražeb účastnit. Uživatel je povinen zďržet se lživání jakýchkoliv hanliv,ých,
uražlirných, vulgárních či zavádějících omačení, v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého
uváženíbuď registraci uživatele a jeho účet beznáfuady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.
Vpřípadě, že dojde ke změně údajů uvedených vregistračním formuIáŤi, takje uživatel povinen neprodleně
provést změnu údajů ve svém účtu po přihlášení na www.okdrazby.cz a projít zrolrr ověřovacím procesem.
V opačném případě se má za to, že údaje registrovaného uživatele jsou pravdivé a úplné.

ad b) Přihlášení do dražby a zápis ověřeného uživatele, jako účastníka dražby do Seznamu účastníků
dražby
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9.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

c)

h)

Pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem č.2612000 Sb. a lryhláškou č. l8/20l4 (zejména
přihlásí se k elektronické dražbě prosťednictvím portálu wwwokdrazby.cz, složí dražební jistotu, pokud je
požadována, a předloží čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou zdražby), bude zapsán do semamu
účastníků dražby a stane se účastníkem dražby.

Ověření uživatelé se mohou přihlásit k elektronické dražbě ode dne zveřejněné dražby na portálu
www.okdrazby.cz až do zahájení ďražby tj. do 15.1.2020 do 11:00 hodin.

způsob elektronické dražbv na portálu www.okdrazby.cz:

V sekci připravované ďražby zvolte nemovitost, kterou chcete dražit.
Menu detail ďražby obsahuje veškeré nezbytné informace o ďražené nemovitosti (fotografie, popis, dražební
vyhlášku, znalecký posudek, termín dražby, nejnižší podání, ,,"ýši minimálního příhozu, informace potřebné
k úhradě jistoty a další údaje).
Přihlaste se do dražby co nejdříve, aby vás dražebník mohl zařadit mezi schválené účastníky dražby azapsat
vás do seznamu účastníků dražby,
UPOZORNĚNÍ: S přihlášením do konkrétní ďrúby nečekejte na samotný začátek dražby, Pokud se
nepřihlásíte před zahájením, nebudete se moci dražby zúčastnit. Přihlášení v průběhu ďražby není možné!
Uhraďte dražební jistotu bankovním převodem či vložením jistoty v hotovosti na uvedený bankovní účet
dražebnika.Informace potřebné k úhradě dražební jistoty nalemete v článku 6 této dražební vyhlášky.
Po připsání dražebni jistoty na bankovní účet dražebníka a splnění podmínek účasti na dražbě dle této
dražebni vyhláškyjste oprávněni účastnit se aktivně dražby a činit podání.
V termínu pořádání samotné dražby se do systému přihlaste sqým uživatelským jménem a heslem. Dražba je
zahájena automatic§. Ve stanoveném čase se přesune ze sekce připravované dražby do sekce aktuální
dražby. V futo chvíli můžete činit podaní.
Průběh samotné elektronické dražby je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný. Přihazovat můžete
tlačítkem Provést minimální příhoz (v}še příhozu je stanovena dražebníkem) nebo qlplněním jiné částky,
kdy do příslušného okénka vypíšete částku příhozu (musí bl.t stejná či vyšší než stanovený minimální
příttoz, jinak se podání s částkou menší než minimální přihoz nezobrazi a má se za to, že nebylo učiněno),
kliknutím na tlačítko přihodit a následně potwzením, že chcete skutečně přihodit, které učiníte kliknutím na
tlačítko ,,Ano, chci učinit podání ve uýši ....." je podání učiněno azobrazí se jako nejlyšš,í podání spolu s
Vaším uživatelsh_im jménem, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu. Učastník dražby,
kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat nejvyšší nabídku. Tomuto
účastníkovi ďražby se navíc zobrazuje tlačítko Dorovnat cenu. Systém zároyeň zobrazule historii podáni
všech účastníků dražby s příslušn;ými údaji.

čas zaháiení a čas ukončení elektronické dražbv" během kterého lze zwšovat podání

Čas zahájeni elektronické dražby a čas ukončení elektronické dražby během kterého lze zvyšovat podáníje
stanoven v článku l této dražební lyhlášky. Dražba se koná, dokud účastníci dražby činí vyšší podání,
nejméně však do doby uvedené včlánku l této dražební vyhlášky. Je-li vposledních 5 minutách před
uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem
dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podáni
5 minut, aúžby bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven.

Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání (tj. i případné doby prodloužené způsobem dle
předchozího odstavce), se zobrantji následující výzw aprohlášení:

I) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podáLrrí, zbývaji 3 minuty, je účastníkům dražby
zobrazena výzva ,,Poprvé pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka ďražby, kteý učinil
nejvyšší podání)",

II) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během kterélze činit podrání, zbývaji2mituty,je účastníkům dražby
zobrazena výzva ,,Podruhé pro účastnika ďražby (označení identifikátoru účastníka dražby, kter,ý učinil
nejvyšší podání)",

III) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1minuta, je účastníkům dražby
zobrazeno prohlášení ,,Neučiní-li někdo z přítomných účastníků &ažby podání lyšší, než bylo podání
naposled učiněné účastníkem ďražby (ozrračení identifikátoru účastníka dražby, ktery učinil nejvyšší
podání), udělím mu příklep".

IV) v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům ďražby zobrazena výzva
,,Pořetí pro účastníka ďražby (oanačení identifikátoru účastníka ďražby, ktený učinil nejvyšší podá,rrí)" a

Strana 7
D 2l20l9

10.



\přijímání dalších podání je zastaveno. V případě, že na záklaďě sledování dostupnosti adresy ve veřejné

datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému 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 zbytečného odkladu informovat
každého účastníka dražby najeho adresu elektronické pošty.

po uplynutí doby, během které lze činit podání, udělí licitátor bez zbyečného odkladu příklep účastníkovi
dražby, ktený učinil nejvyšší ppdání, čimž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazi
informace o udělení příklepu, qýše ceny dosažené vydraženim a označeni identifikátoru vydražitele.
Informaci o ukončení ďrúby zároveň odešle licitátor každému účastníkovi ďražby na jeho adresu

elektronické poš§.

11. Způsob určení wdražite|e v případě podle § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 větv třetí zákona Č. 2612000

sb.. o veřeiných dražbách

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

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

Učiní-li několik dražitelů současně stejné podání a nezjistí-li licitátor, kdo učinil podání jako první, a
nebylo-li následně učiněno podání lryšší, rozhodne licitátor elektronictroým losem o tom, komu z nich
příklep udělí.

JeJi někteqý zúčastrríků ďražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozem véuén;

učinili podání ve stejné rnýši jako nejlyšší podárrí, udělí licitátor příklep jemu. Je-li těchto účastníkŮ

&ažby - spoluvlastníků více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. Při
rovnosti spoluvlastnických podílů roáodne licitátor elektronickým losem o tom, komu z těchto

spoluvlastníků příklep udělí.

Účastník dražby, kíerému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat
nejvyšší nabídku. Pokudje více osob, kteným svědčí předkupní právo, a dorovnali nejvyšší nabídku a
jejichž spoluvlastnický podíl je shodný, pak je provedeno elektronickó losování. Los roáodne o tom,

komu z těchto spoluvlastníků udělí licitátor příklep.

12. Termín uplatnění předkupního práva a znůsob sdělení rozhodnutí. zda ie předkupní právo
prokázáno

Má_li některy z účastníků dražby předkupní právo k předmětu ďražby a doloží-li je dražebníkovi listinami nebo
jejich uředně ověřenými opisy do zahájení dražby, není stanoveným příhozem vázán; učiní-li tento účastník
dražby podaní ve stejné výši jako nejlyšší podání, udělí licitátor přftlep jemu.

Dražebník do zahájení dražby sdělí účastníku dražby kteý dokládá své předkupní právo roáodnutí, zda je
předkupní právo prokázáno a doloženo prostřednictvím internetové aplikace na portálu www.okdrazby.cz.

13. Účast na dražbě

Účastníkem dražby může bylt vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z dražby vyloučena.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětum ďtažby, osoby, na
jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl zunittlut proío, že
její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řizeni, a to po dobu 3 let od právní moci takového
roáodnutí; nikdo nesmí ďražit zaně.
Účastníky dražby nesmějí b;ýt osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít
k lyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit zaně.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požaďována, a v opakované dražbě ani

vydražitel, kteqý způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož ďražebnka; nikdo nesmí

dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného Živnostenského

úřadu a kontrolou dražby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí ďražit za né.

Účastníky dražby nesmějí být dražebník orgartizljici a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním

orgánem nebo členemjeho statutárního nebojiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, ktery na této draŽbě činí
úkony dražebníka, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsou-li nawhovateli

této dražby; nikdo nesmí dražit zaně,
Účastníkem dražby též nesmí by1 osoba, která je ve váahu k některé z osob (dražebníka organizující a
provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním orgánem nebo členem jeho stafutárního nebo jiného
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orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, kteý na této dražbě činí úkony dražebníka) osobou blízkou, společníkem,
osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvořím koncern; nikdo nesmí dražit za ně.
Pokud to Povaha předměfu dražby nevylučuje, je přípustná společná účast více účastníků ďražby za účelem
spoleČného nabYÍ předmětu dražby. Podmínkou společné účasti na dražběje, že bude před zápisem společných
ÚČastníkŮ do seznamu účastníků dražby předloženo dražebníkovi čestné proh|ášení všech spoiečných-úeastníků
draŽby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na l,yďraženém předmětu dražby, jakož innocnění osoby
oPrávněné společné účastníky na,ďražbě zastupovat a které bude opaťeno uředně ověřenými podpisy všecir
sPoleČných ÚČastníkŮ dražby. S výjimkou určení osoby oprávněné společné účastníky na draibě zastupovat není
Žádné omezení obsažené vprohlášení účastníků dražby nebo vyptývající zjejich případné doňody vůči
draŽebníkovi ani vŮči třetím osobám účinné. Společní účastníci dražby odpovídají za íhradu ceny dosažené
vydražením společně a nerozdílně.

l4. Úhrada cenv dosažené vydražením

VYdraŽitelem složená dražebni jistota a její příslušenství se započítávají vyďražiteli na cenu dosaženou
vydražením.

Zbývající část ceny dosažené vydražením je lydražitel povinen do l0 dnů od skončení dražby uhradit
dražebníkovi, nenili dále stanovena jiná lhůta k úhradě ceny dosažené lydražením.

Není-li cena dosažená wdražením wšší než 200.000- Kč. ie wdražitel povinen uhradit cenu
dosaženou wdražením ihned po skončení dražbv (vkladem hotovosti na úffi
15.1.2020).

Je-li cena dosažená vyďražením ryšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením do 45-ti dnů od skončení dražby.

Cena dosažená vy draženim může být vydražitelem ullrazena:

(a) vhotovosti složením na účet dražebníka číslo účtu 107-427812026710100, vedený u Komerční banky a.s.,
PoboČky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo účastníkadražby,

(b) v hotovosti v kancelaři dražebnika, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka
draŽby. Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do qýše stanovené v § 4 odstavec l zákona č.
254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č,337ll992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů,

(c) Převodem z ÚČtu u banky ve prospěch účfu dražebníka číslo účtu t07-4278t20267/0l00, vedený u
KomerČní banky a.s., pobočky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo
účastníka dražby,

(d) PoŠtovní poukázkou na účet dražebnika číslo účtu |07-427812026710100, vedený u Komerční banky a.s.,
PoboČky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo účastníkadražby.

BYla-li vydražitelem složena dražebnijistota ve formě bankovní záruky,je lydražitel povinen uhradit cenu
dosaŽenou vyďražením v plné v,ýši v termínu a splatnosti někten_ým ze způsobů uvedéných v tomto bodě.
DraŽebník je pak povinen bez zbliečného odkladu po uhrazení ceny wátit lydražiteli záruční listiny.

Cenu dosaženou vydrťením nelze uhradit započtením.

Úhrada ceny dosažené vydražením směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná,

Uhradili vydraŽitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, píechéaí na něj vlastnictví předmětu
dražby k okamžiku udělení příklepu.

YYdražitel, kteqý zmařil dražbu (neuhradil cenu dosaženou lydražením v termínu splatnosti), nenabývá
vlastnictví předmětu ďražby vydraženého ve zmařené dražbě.

Je-Ii draŽba zrrnŤena vydražitelem, dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenstvi se použije na
náklady zmařené ďražby. Koná-li se opakovaná dražba, zúčtuje se zbývající část dražební jistoty složené
vydraŽitelem, ktery zpŮsobil zmŇeni ďražby, na náklady opakované dražby. Po úhradě nrákladů dražby a
opakované dražby sezbývqici částvrátí vyďražiteli,kteryzpůsobilzmaŤenídražby,

Vydražitel, kter,ý zpŮsobil zmařeni ďražby,je povinen navyzvání dražebnka uhradit tu část nákladů ďražby,
kíerou nepokqývá dražebni jistota jím stožená; to platí i pro náklady opakované ďražby konané v důsledku
zmař ení předchozí ďražby vydražitelem.
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Upozornění: Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do v,ýše stanovené v § 4 odstavec 1 zákona Č.

zŠ+tzooq Sb., o omezeni ptaieb vhotovosti a o změně zákonač.33711992 Sb., o správě daní aPoPlatkŮ, ve

mění pozděj ších předpisů.

15. Podmínky odevzdání př9dměJu dražbv vvdražiteli

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictvi k předmětu dražby, dle § 30 zák. č.2612000 Sb., o veřejných draŽbách, je

dražebník povinen předat lrydraziteli predmet ďražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbYtné k

nakládání s předmětem ďražÉy nebo owědčují jiná práva vydražitele vŮČi předmětu draŽbY. Jde-li o nemovitost,

předává přebmět dražby vydražiteli za účaŠti dražebnka bývalý vlastník. O předání předmětu draŽbY bude

sepsan p-totot ,,předŇ préamctu dražby",kter,ý podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydraŽitel.

vást".é náklady spoj ené s předáním a přévzetím předmětu dražby nese vydražitel do maximální v}še 7 ,260 ,, KČ

včetně DpH (cóstovné na l-km předáni předmětu dražby + kažďá započatá hodina makléře Při Předání Předmětu

dražby),q,jma nadby,tečných nakladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo draŽebníka.

Nebežpeei stody na-přeúětu dražby přecházi z jejího držitele na vydražitele dnem Předání Předmětu ďraŽbY,

tyž din přecháai na vydražitete oapověanost zi škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draŽbY. Je-li

vyarazitei v prodlení s převzetím předmětu ďražby,nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vYdraŽitel.

Ň*tuay nu pr.dauku předmětu dražby|tradivydražitel dle platného ceníku zveřejněného na www.drazbY.net.

Předání předmětu dražby se uskuteční v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hodin.

16. Upozornění pro vvdražitele

Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí si ponese v plném rozsahu lYdraŽitel

(správní pópiatek za náyrhna vklad vlastnického práva k předmětu dražby).

Daň z naby,tí nemovitosti p|ativyďražitel, a to z ceny dosažené lydražením.

Dražbabude provedena pro vydražitele beáplatně.

17. Závěrečná ustanovení

Tato dražební vyhláška byla vydána dražebníkem níže uvedeného dne a bude ve lhŮtách stanovených zákonem

č. 26 l 2000 Sb., o veřej ný ch dr ažb ách pře d zaháj en ím ďr ažby :

(a) zveřejněna na internetovém portálu www.okdrazby.cz
(b) zveřeJněna na uřední desce Úřadu městyse Brankovice
(c) zveřejněna na centrální adrese - www.centralni-adresa.cz
(d) zaslána osobám uvedeným v § 20 odstavec 5 zákona č. 2612000 Sb,

ěj uauj" z ďražebni 
"yňnsry 

budou uveřejněny v periodickém tisku určeném pro území územního

samosprávního celku, v jehož obvodu se nemovitostnacházi

Stejnopis dražebni lyhlášky uložený u dražebníka je podepsrán nawhovatelem a ďražebníkem, jejich PodPisY
jsou úředně ověřeny.

zadražehnika:

tr/l
V Olomouci, dne ....i. ....2019

Dražby.net s.r.o.
Vhsta Řezníčková, jednatelka

/Áa/

Za nawhovatele:

V Bučovicích, dne 4.12.2019

JUDr. Jana Pospíšilová
notařka jako soudní komisařka
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