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DRAZEB|{I VYHLASKA
číslo: D 1212020

Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584/11, PSČ 779 00, zapsanáv obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp,zn. C 10141, jako dražebník oprávněný k provádění
veřejných dražeb na základě koncesní listiny vydané Okresním živnostenským úřadem v Olomouci dne
05.02.200l, pod čj.: oŽÚtosqetoOlKr/KP, ev. č.: 380500-80744-00 (dále jen ,,ttražebník"')

vyhlaŠuje
podle ustanovení § 20 a ustanovení l6azákonač.2612000 Sb.. o veřejných dražbách a vi,-hlášky č. 18i20l4. o
stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. na návrh navrhovatele pani JUDr. Jany Pospíšilové,
notářky jako soudní komisařky, se sídlem ul. Smetanova 432. 685 01 Bučovice. pověřené k projednání
dědického řízení po panu Zdeňku Gábovi. naroz. vroce 1956. posledně bl,tem Chaloupky 165, 683 33
Brankovice, zemŤ. v roce 2019. dle usnesení Okresního soudu l,e V1 škově čj,28 D 41512019-3
(dále jen,, navrhovatel ")

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

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

Dtažba se koná elektronicky dne 19.8.2020 prosťednictvím elekhonického dražebního s}stému na adrese -
portálu www.okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájeni ďražby bude provedeno prohlášením
licitátora, a to v 10:30 hodin. Ukončení dražby bude nejdříve za30 minut tj. v 11;00 hodin.

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

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

r Spoluvlastnický podíl o velikosti % na nozemku parc. č. St. 221 o rníměře ll4 m2, vedený jako
zastavéná plocha a nádvoří,
Součástíje stavba: Brankovice, č.p. 165, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: Sí,22l,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 387, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Vyškov, v katastrálním území a v obci Brankovice, okres
Vyškov.

Projednaním dědictví po panu Zdeňku Gábovi byla pověřena JUDr. Jana Pospíšilová, notařka se sídlem ul.
Smetanova 432,685 0l Bučovice, jako soudní komisařka pověřena Okresním soudem ve Vyškově dne 3.5.2019
pod čj. 28D 41512019-3.

Předmět ďražby uvedený shora byl nawhovatelem ďražby zahrnut do soupisu aktiv dědictví po panu Zdeňku
Gábovi, naroz.v roce 1956, posledně bytem Chaloupky 165, 683 33 Brankovice, zerIň.v roce 2019.

Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné ďražby dobrovolné, jsou ve společném jmění manželů pana Zďeřka
Gáby, naroz. v roce 1956, posledně bytem Chaloupky 165, 683 33 BraŇovice, zemŤ. v roce 2019 a paní Marie
Větvičkové, naroz. y roce 1956, bytem Slatina č.p, 60, 4l0 02 Slatina.

Okresní soud ve Vyškově lydal usneseni ze ďne 16.12:2019, ve kterém lváďi, že manželství se zůstavitelem
panem Zdeřkem Gáborem bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu ve Vyškově ze dne 18.3.1988 po čj. 3C
679187, kterlý nabyl právní moci dne 7,5.1988, Majetek, kter,ý tvořil společné jmění manželů nebyl dle prohlášení
bývalé manželky v zákonné lhůtě vypořádán dohodou a ani nebyl podián náwh na vypořádání tohoto majetku
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soudu. Váledem k tomu, že majetek, }<tený tvořil společné jmění manželů nebyl vypořádán dohodou a ani nebyl
Podán náwh na vypořádání tohoto majetku soudu, platí ustanovení § 741 občanského zákoníku, kdy nedojde-li
do tří let od zaniku sPolečného jměni manželů k vypořádrání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, platí,
Že se bývalí manželé vypořádati tak, že nemovité věci jsou v podílovém spoluvlastnictví obou a;é3icrr póairv
jsou stejné.

PoPis stavu Předmětu draŽby a jeho příslušenství - v dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle
dostuPných informací. Nawhovatel odpovídá zavady na předmětu &ažby porrze v rozsahu stanoveném dražební
vyhláškou.

Rodinný dŮm Č.p. 1ó5: je samostatně stojící objekt rodinného domu, nepodsklepený, sjedním nadzemním
PodlaŽÍm, Je zďěný, sřecha je sedlová s krytinou zpálené tašky, bleskosvód chybí, t<lempirske prvky jsou z
PoziŇovaného plechu. Fasáda není. Okna jsou dřevěná. Jiné vybavení domu není. Dům ji ve vďmi sputne-
staw, k demolici, či celkové rekonstrukci.

Úphé zrění maleckého posudku naleznete na: ryww.drazbv.net

3. prohlídka předmětu dražbv

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

l. termín dne 30.7.2020 v 16:00 hodin
2. termíndne 3.8.2020 v ll:00hodin

MÍsto Prohlídky se stanovuje před rodinným domem čp. 165, stavba stojí na pozemku parc. č, St. 22l,
zaPsaném na listu vlastnictví č,387, v katastrálním izemi a v obci BraŇovice, okres Vyškov.

Informace - úteqý 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 nájmq net možní řádnou prohlídku předmětu
dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

4. Cena předmětu dražbv

ObvYklá (tťnrj) cena předmětu ďražby byla zjištěna posudkem zrralce podle ustanovení § 13 zákona ě.2612000
Sb., o veřejných ďražbách, ve znění pozdějších předpisů. Znalec: Ing. Jan Šíma, bytem Hostkovice 46,783 57
TrŠice, v Posudku číslo 6080-8412020 ze dne 22.4.2020 stanovil obvyklou cenu předmětu ďražby nu ea*t1(tr
ve výši........ 50.000,_ Kč

5. Neinižší podání a minimální příhoz

Nejnižší podání stanovuje dražebník ve l}ši.. . . . . , ..... 33.400,- Kč

Minimální přntoz, ktený může účastník ďražby učinit, stanovuje dražebník ve v}ši...... . 5.000,- Kč

Draží se v českých korunách.

6. Dražební iistota

Dražební jistotu stanovuje dražebník ve qýši..,.... ,.......,.10.000,- Kč

DraŽební jistota musí by1 uhazena poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účet dražebníka, nebo
vkladem hotovosti na účet dražebnka čislo 107-427812026710100, vedenýu Komerční banky a.s., pobočky v
Olomouci, variabilní symbol (VS) číslo dražby: 122020,konstantní symbol: 0558, specificlaý sl.rnbol:'v pripadc,
Že je Účastníkem dražby fyzická osoba - rodné čislo účastrríka ďražby, vpřípadě, že je úEastrrkem dražby
právnická osoba - identifikační číslo QČ).

PříPustné je rovněž složení dražebni jistoty ve formě bankovní zárul<y - její podmínky nutno konzultovat
s draŽebníkem, LhŮta pro předložení bankovní zanky končí v sídle dražebníka šestnáctou hodinou pracovního
dne bezprosředně předchazejícího dni konání dražby. Originál záručnilistiny musí splňovat §,to podmínky:

- Y ztuěni listině bude uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokoj i dražebnka (věřitele), a to do výše
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dražební jistoty, jež je uvedena v,ýše, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně
požádá banku a to z toho důvodu, že dlužrík (tj. osoba, na jejiž žádost se zaváza|abankazáruční listinou)
jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník (věřitel) musí být v zžlruční listině omačen tak jak je omačen v této
vyhlášce.

- Doba platnosti takové bankovrrí zálruky musí bylt minimálně 30 dnů po skončení lhůty stanovené touto
vyhláškou pro úhradu ceny dosažené vydražením a zánoveň pro případ, že bude konána ve smyslu § 25
zákona č.2612000 Sb., o.veřej..ných ďražbách, opakovaná dražba, minimálně 30 dnů po konání opakované
dražby, Nejzažší termín platnosti bankovní záruky je však jeden rok po konání dražby dle této vyhlášky.

- BaŇovní záruka musí umožňovat opakované čerpání až do výše dražební jisto§.

- Záručni listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoliv
námitky či qýhrady vůči dražebníkovi (zráruka na první vY"r.u) s rnýjimkou námitky, že pisemná výzva
dražebníka o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Záruční listina
nesmí obsahovat ani žádná ustanovení, která by podmiňovala vlplacení peněžité částky, v zaruční listině
uvedené, na jinou podmínku, než je písemná výzva o plnění, vyplývající z bankovní zánlky, učiněné ze
strany dražebnka. Záručni listina nesmí obsahovat ani žádnájiná ustanovení, která by jaktoliv omezovala
dražebnka při uplatňovaní jeho práv vyplývajících mu ze zéruční listiny či mu ukládala pro dosažení plnění,
vyplývajícího mu ze záruční listiny, jinou povinnost (ako např. povinnost učinit předchozi ýzvu dlužríkovi,
nebo doložení dalších písemností, atď.), než povinnost písemně požáďat o toto plnění v době platnosti
uvedené v záručni listině.

- Prohlášeniv záruění listině může učinit pouze banka, která má povoleno působit jako banka na uzemí ČR od
České národní banky a toto prohlášení musí b;ýt učiněno v českém jazyce.

- Prohlášeni v záručni listině může učinit pouze banka se sídlem na územi České republiky nebo zalraničnl
bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na územi České republiky a toto
prohlášení musí být učiněno v českém jazyce. Tím není dotčeno právo předložit písemnost vjiném než
českém jazyce spolu s uředním překladem písemnosti do českého jaryka.

Dražební jistotu je možré složit také v hotovosti k rukám dražebnka v jeho kanceláři: Dražby.net s.r.o. na adrese
Sokolská 584 /li, Olomouc, PSČ 779 00, v pracovní dny od útery až čtvrtek: od 9:00 hodin do 16:00 hodin,
v den konárrí ďr ažby od 9 : 00 hodin do zahájení dražby .

Lhůta pro úhradu dražební j istoty začná dnem podpisu této dražební vyhláš§ a končí zahájenim ďražby .

Dokladem o složení dražební jistoty jsou:
(a) výpis z účtu u banky, prokazující, že zlúčt;upřkazce byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu

dražebníka uvedeného vtéto dražební vyhlášce odepsána částka odpovíďajici dražebníjistotě, stanovené
v této dražební vyhlášce nebo

(b) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že byla účastníkem
ďražby ve prospěch bankovního účtu dražebnika uvedeného v dražební lyhlášce uskutečněna platba částky
odpovídající dražebníjistotě, starrovené v této dražební lyhlášce nebo

(c) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence Gošty), osvědčující, že do vlastních rukou
dražebníka byla účastníkem dražby odeslána peněžní zásika v částce odpovídající dražební jistotě,
stanovené v této dražební vyhlášce nebo

(d) bankovní pokladní složenka, osvědčující, že byla účastníkem dražhy ve prospěch bankovního účtu
dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce složena částka odpoviďajici dražebníjistotě, stanovené v této
dražební vyhlášce nebo

(e) pokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující, že dražebnk přijal od účastníka ďražby
v hotovosti částku odpovíďajici dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo

(0 záručni listiny osvědčující bankovní zárukl poskytrrutou účastníkovi ďražby ve prospěch dražebníka ve rnýši
nejméně částky odpovidajici ďražebníjistotě, starrovené v této dražební vyhlášce,

Platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.

Účastrrikům ďražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená &ažebni jistota wácena dražebníkem
nejpozději do dvou dnů ode dne konání ďražby: .

(a) převodem zíčtll dražebníka u banky ve prospěch účtu banky, kteqý účastník dražby sdělí administrátorovi
při registrace uživatele do systému elektronic§ých dražeb nemovitostí nebo

O) na takovou adresu účastníka ďražby uvedenou v sezlamu účastníků ďražby formou peněžrí zásilky,
doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovní licence (pošty),

(c) těm účastnilóm, kteřl se nestanou vydražiteli a složili ďražebníjistotu vhotovosti může být jimi složená
dražební jistota wácena v hotovosti, popřípadě formóu šeku pro rnýběr hotovosti z účtu dražebníka u banky,
ktenýjim dražebník předá v den dražby pojejím skončení

(d) těm účastníkrim, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu formou baŇovní zán;Jq, wáti
dražebnft listiny, prokazující bankovní zárukl v den po jejím skončení.
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Upozornění: Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do výše stanovené r 5i -l td.t"',c; ] zákona č.

25412004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č.337l1992 Sb.. o sprárě Jall : poplatkŮ. ve

mění pozděj ších předpisů.

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

pouze podle dostupných. informací, Nawhovatel odpovídá za vaďy na předmětu dražby pouze y rozsahu
stanoveném dražební vyhláškou.

o Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, k zajištění pohledávky ve výši 1.195,- Kč
s příslušenstvím, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálrriho úřadu pro

Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Vyškov pod čj. 2-465812012-712.

Oprávnění pro: Pojišťovna Patricie a.s., IČ: 61859869, se sídlem Spálená 75116, Nové Město, l1000
Praha l.
Povinnost ke spoluvlastnickému podílu 7z ve vlastnictví pana Zdeřka Gáby: Parcela č. St. 22l .

Listina: Exekuční píkaz o ňlzeni exekutorského zástivnilto právana nemovitosti rÚ traha-vYchod
(JUDr. Smékal) čj, 08lEX-18885/2008-200 ze dne28.7.20l l. Právní moc ke dni 10.8.2011.

o zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, kzajištění pohledávky ve výši 922,, kč
s příslušenstvím, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro

Jihomoravs§ý kraj, Katastrálním pracovištěm Vyškov pod čj. 2-1258812012-712.
Oprávnění pro: Pojišťovna Patricie a.s., IČ: 61859869, se sídlem Spálená 75116, Nové Město, 11000

Praha 1.

Povinnostke spoluvlastnickémupodílu Yzvevlastnictvípana Zdeřka Gáby: Parcelač.St.22I.
Listina: Exekuční příkaz o ňizení exekutorského zástávního práva na nemovitosti nÚ naha-v5ictrod
(JUDr. Marcel Smékal) čj. 081EX-20308/2010-007-HeD ze dne l4.4.ZOr2. Právní moc ke dni
26.8.2012.

o Omezení převodu nemovitosti (§ 58 zákona č. 40/1964 Sb,) dle smlouvy ze dne 30.10.1986, půjčka ve
,\.ýši 30.000,- Kč.
Oprávnění pro: Česká státní spořitelna, Praha, IČO: 001.
Povinnost ke spoluvlastnickému podílu % ve vlastnictvípanaZďeřka Gáby: Parcelač. St.221.
Listina: Dohoda o omezení převodu nemovitosti RIII284/1986,POLYZ: 16/1987.

r Nařízení exekuce, povinný pan Zdeněk Gába, naroz. v roce 1 956, posledně bytem Chaloupky l 65, 683

33 Brankovice, zemŤ. v roce 2019.
Listina: Usnesení soudu o nařizeni exekuce Okresního soudu ve Vyškově čj. 9 Nc-2029l2008,6 ze dne

26.2.2008.

o Exekuční pííkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti yz na nemovitych
věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 387, v katastrálním izemi a v obci Brankovice, okres Vyškov,
ve vlastnictvi pana Zdeřka Báby.
Listina: Exekuční příkaz EÚ Třebíč (JUDr. Tomek) č.j. 093EX-258/2008 (k usnesení čj. 9 Nc
202912008-6) ze dne 23.3.2009.

r Nařízení exekuce, povinný pan Zdeněk Gába,naroz. v roce 1956, posledně bytem Chaloupky 165, 683

33 Brankovice, zemŤ. v roce 2019.
Listina: Usnesení soudu o naíizeni exekuce Okresního soudu ve Vyškově čj. 9 Nc-2694l2008-8
(08lEX 18885) ze ďne 1'7.6.2008.
Listina: Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení EÚ Praha-qýchod (JLIDr.

Smékal) 08lEX_l888512008-213 Mna o nařízení exekuce. Právní moc ke dni 30.10.2009.

r Nařízení exekuce, EU Praha-qýchod, soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal.
Povinný pan Zdeněk Gába,naroz. vroce 1956, posledně bytem Chaloupky 165,683 33 Brankovice,
zemŤ. v roce 2019,
Listina: Usnesení soudu o nařizeni exekuce Okresního soudu ve Vyškově čj.24 EXE-l783l20I0-12
(EX 20308/10) ze dne l5.6.2010.
ii*tinu, Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usneseni EÚ Praha-ýchod (JUDr.
Smékal) 081EX-20308120I0-227 JH ze dne I.I0.2012. Právní moc ke dni 26.8.20l l.

o Exekučni pííkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti yz na nemovitych
věcech zapsaných na listu vlastnictví ě. 38'1 , v katastrálním izeml a v obci Brankovice, okres Vyškov,
ve vlastnictvi pana Zďeřka Báby.
Listina: Exekuční pŤkaz kprodeji nemoviqých věcí EU Praha-rnýchod (JUDr. Smékal) čj. 81Ex-

l 8885/2008-20 1 HeD ze ďne 28 ;7,20ll.
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Exekuční pííkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti % na nemoviqých

věcech zapsaných na listu vlastnictví č, 387, v katastrálním tlzemi a v obci Brankovice, okes VyŠkov,

ve vlastnictv i pana Zďeřka B éhy .

Listina: Exekuční přkaz kprodeji nemovit}ch věcí EÚ Praha-qichod (JUDr. Smékal) čj. 81Ex-

203 08 l20 10-202 HeD ze dne 22.8.201 l .

Zahájeníexekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Pef KociáLn, se sídlem Veveří |25,616 45 Brno.
povinný pan ZdeněK Gába, naroz, vroce 1956, posledně býem Chaloupky 165, 683 33 Brankovice,

zemř. v roce 2019 .

Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájeni exekuce EÚ Brno-venkov čj. l37 Ex-l405512018-

12 ze ďne 10.9.2008. Právní účinky zápisu kokamžiku 10.9.2018 18:22:05. Zápis proveden dne

l2.9.2018.
Související zápisy: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti %

na nemóvft,_ícň vecech zapsanl7ch na listu vlastnictví č.387, v katastrálním územi a v obci Brankovice,

okres Vyškov, ve vlastnictví pana Zdeňka Báby.
Listina: Exekuční příkaz kprodeji nemovit}ch věcí EÚ Brno-venkov, JUDr. Kociián Čj. l37 EX-
|4055l20t8-t9 ze dne 27.9.20!8. Právní účinky zápisl kokamžiku 27.9.2018 18:03:50. Zápis

proveden dne 2. l0.20l8,

. zména výměr obnovou operátu.
Povinnost k LV č, 387.

r zapsáno do seznamu likvidační podstaty pozůstalostio k podílu id. % ve vlastnictví pana zďeřka
Gáby,narcz.v roce 1956, posledně bytem Chaloupky 165, 683 33 Brankovice, zemř.v roce 2019.

Listina: Usnesení soudu o nařizenl likvidace pozůstalosti Okresní soud ve Vyškově č j.28 D-415/20L9-
,7'] ze dne 16.12.2019, Právní moc ke ďni 5,1.2020, Právní účinky zápisu kokamžiku 6.1.2020

10:39:29. Zápis proveden dne l0.1.2020.

o Navrhovateli není známo,žeby na předmětu dražby vázla nájemní smlouva.

Práva a závazJ<y zapsané v katastru nemovitostí a váznolcí na předmětu dražby neovlivňují hOdnotu

předmětu dražby, p.ÓtoZe v souladu s ustanovením § 34 odstavec2 zákonač.2612000 Sb., o veřejných

fuažbách ve spojeni s ust. § 236 odst. 4 a 5 zák. č. 29212013 Sb., o zvláštnim Ťizeni soudním, ve zrění
pozdějších pra*i"t předpisů - jeJi zpeněžený majetek zapsán ve veřejném nebo jiném sezlamu, likvidaČní

spravČe nebo notař UÓzoatUaně ontámitomu, kdo takor"ý sezlam vede, nabYí vlastnictví k tomuto majetku

zpeněžením, způsob provedeného zpenéženi, osobu nabyvatele a zanik zajištění váznoucího na tomto

majetku; to neplatí, jistliže příslušné oznámeni učinil dražebník nebo soudní exekutor, byl-li majetek

zpěnéženve veiejné dražbě provedené podlejiného právního předpisunebo v ďražbě provedené exekutorem

pbat. lineno právního předpisu. JeJi zástavní právo, které vázlo na zpeněženém majetku, zaPsáno

v rejsříku zástav,likvidační správce nebo notař vydá nabyvateli potwzení o jeho zárriku,

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 www.okdrazby.cz a získání statusu ooověřeného uživatele", a
b) přinuseni ,nastnika tterý je ověřeným uživatelem do dražby a jeho zápis seznamu ÚČastníkŮ draŽbYo

Elektronický dražební systém www.okdrazby.cz provozuje společnost OK dražby s.r.o., sídlem Jiráskova 398,

Nové Město, 337 0l Rokycany, IČ: 06423418, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městslcým soudem v
praze oddíl C, vložka č. 83173, Provozovna: Vinohradská I597lI74, l30 00 Praha 3-Vinohrady (dále jen

administrátor), která byla jako zprostředkovatel dražebníkem mimo jiné písemně pověřena ověřením registrace

každého účastríka ďražby a přidělováním statusu ověřeného uživatele.

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

účastník ďražby se jako uživatel do elektronické dražby registruje prostřednictvím žádosti - registraČního

formuláře umístěného na internetové adrese www.okdrazby.cz.

Uživatel je povinen vyplnit v regisffačním formuláři všechny požadované údaje. V opačném PříPadě kjeho

registraci n.dojO.. Přeá odeslaním registračního formuláře je uživatel povinen seznámit se Všeobecnými

po-dminkami dražebníka a administrátora, přičemž odesláním registračního formuláře uŽivatel souČasně

potwzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami vyslovuje souhlas a zavua4e se podle nich řídit. Uživatel

oaeslrinim registračního formulářé současně prohlašuje, že ídaje, které při registraci uvedl, jsou aktuálnÍ, ÚPlné a
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pravdivé a že si je vědom povinnosti jakoukoli mtěnu osobních údajů uvedených v registračním formuliáři
bezodkladně písemně ozrÉmit administrátorovi, kdy zíttoveň bere na vědomí, že za pŤípadné škody vzltklé z
důvodu neomámení změn údajů nenese administrátor, ani dražebník žádnou odpovědnost,

Uživatel, jenž se hodlá účastnit elektronic§ch dražeb nemovitostí realizovaných v systému elektronicloých
dražeb nemovitostí na portálu www.okdrazby.cz, se zaregistruje na portálu v registračním formuláři podle
pokynů v něm uvedených. Uživatelje povinen vyplnit vregistračním formulaři všechny požadované údaje.
V opačném případě k registraci užiyatele nedojde. Před odeslaním registrace je uživatel povinen semámit se s
těmito Všeobecnými podmínkami a odesláním registrace uživatel současně potvrzuje, že s těmito Všeobecn;ými
podmíŇami vyslovuje souhlas a zavazlje se podle nich řídit. Bez vyslovení souhlasu se Všeobecnými
podmínkami k registraci uživatele nedojde. Uživaíel současně prohlašuje, že údaje, které při registraci uvedl,
jsou aktuální, úplné a pravdivé. Zároveň prohlašuje, že si je vědom povinnosti jakoukoli změnu osobních
registračních údajů bezodkladně omámit administrátorovi a bere na vědomí, že za př$adné škody vzriklé
z důvodu neomámení změn údajů nenese administrátor ani příslušný dražebník žáďnou odpovědnost.

Fyzická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosřednictvím formuláře frzická osoba. Po
vyplnění formuláře vytiskne vyplněný registrační formuliář, nechá uředně ověřit svuj podpis a odešle
doporučenou poštou na adresu administrátora: OK ďražby s.r.o., Vinohraďská l59'7ll74, 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 amiže se aktivně účastnit všech elektronicloých dtažeb nemovitostí na portálu
www.okdrazby.cz.

Právniclcí osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prostřednictvim formulaře právnická osoba. Po
vyplnění formulaře vl,tiskne vyplněný registrační formulář, nechá uředně ověřit podpis osob oprávněných za
právnickou osobu jednat a odešle spolu s originálem rn_ýpisu z obchodního rejstříku či jiného uředního registru
doporučenou poštou na adresu administrátora: OK ďražby s.r.o., Vinohradská l597ll74, 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 a mtĚe se aktivně účastnit všech elektroniclcých dražb nemovitostí na portálu
www.okdrazby.cz.
Výpis z Obchodního rejstřftu nesmí by1 starší ťí měsíců od data vystavení. Pnívnickí osoba je povinna
neprodleně nahlásit administrátorovi veškeré změny, a to písemně doporučeným dopisem s doložením aktu.í|ního
v,_ýpisu z Obchodního rejsříku.

Společné jmění manželů (SJM) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosřerlnictvím formuliáře
registrace SJM. Po lryplnění formuláře vytiskne vyplněný registrační formuliář, doplní údaje matňelalmanžnlky,
nechá uředně ověřit podpisy a odešle doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o.,
Vinohradská l 597 l 17 4, l 3 0 00 Praha 3 -Vinohrady.
Po kontrole údajů bude registrovaný uživatel informován
formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel a může se
nemovitostí na portálu www,okdrazby.cz.

Společné vlastnictví (SV) se zaregisťuje na portálu www.okdrazby.cz prosřednictvím formuliře registrace SV.
Po vyplnění formuláře vy,tiskne vyplněný registrační formulář, nechá uředně ověřit podpisy a odešle
doporučenou poštou na adresu administrátora: OK ďražby s.r.o., Vinohradská 1597ll'74, 130 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 mtže se aktivně účastnit všech elektronic§ých ďražeb nemovitostí na
portálu www. okdrazby. cz.

Uživatel je povinen zvolit si uživatelské jméno, pod kterým se bude v elektronicloých dražbách nemovitostí
přihlašovat a pod nímž se bude dražeb účastnit. Uživatel je povinen zďržet se uživánijahýchkoliv hanlirných,
rll;áňlivých, vulgárních či zavádějících označeni, v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého
uvážení buď registraci uživatele a jeho účet beznáhraďy nušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.
Vpřípadě, že dojde ke zněně údajů uvedených vregistračním formulaři, tak je uživatel povinen neprodleně
provést změnu údajů ve svém účtu po přihlášení na www.okdrazby.cz a projít moyu ověřovacím procesem,
V opačném případě se má za to, že údaje registrovaného uživatele jsou pravdivé a úplné.

ad b) Přihlášení do dražby a zápis ověřenóho uživateleo jako účastníka dražby do Seznamu účastníků
dražby

Pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákoriem č.2612000 Sb. a vyhláškou č. 18/2014 (zejména
přihlásí se k elektronické dražbě prosťednictvím portálu www.okdrazby.cz, složí ďražebni jistotu, pokud je
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a)

b)

požadována, a předloži čestné prohlášeni,,že není osobou vyloučenou zďražby), bude zapsárr do semamu

účastníku ďražby a stane se účastníkem ďražby,

ověření uživatelé se mohou přihlásit k elektronické dražbě ode dne zveřejněné dražby na portálu

řr*otaru"Uy."" až ďo zahájeni ara*y tj, do 19,8,2020 do 10:30 hodin,

9.

V sekci připravované dražby zvolte nemovitost, kterou chcete dražit,

Menu detail ďražbyobsahuje veškeré nezbytné informace o dražené nemovitosti (fotografie, PoPis, draŽební

lyhlášku, zna|eckýp"J;;i, termin ďražby,"";"-ňpáa,irí, qiši minimálního příhozu, informace pořebné

kúhradě jistoty a další údaje),
přihlaste se do dražby co nejdříve, aby vás dražebník mohl zařadit mezi schválené ÚČastnftY ďraŽbY a za'sat

vás do sezíramu účastníků drailoy,

UpoZoRNĚNí: s prirriaseoi- ao konkrétni &ažhy nečekejte..na.,samotný začátek drďzby, pokud se

nepřihlásíte pred 
"a}ra;enim, ""Ú"J.," 

se moci ďrŇi rrlČ^tnit- prilrlasení v pruběhu ďraŽby není moŽné!

uhraďte dražebníjistotu bankovním převodem ei vlozenim jistoty v hotovosti na uvedený bankovní účet

dražebníka. Informace ff;J t unráoc aruzeúni3irtoty naláete 
-v 

Článku 6 této draŽební lYhláŠkY'

po připsaní dražební:irt"ty ," bankovní ričet diažebníka a splnění podmínek účasti na dražbě dle této

arJ.uni vyhlášky jste-op.a*cni účastnit se aktivně dražby a činit podání,

v termínu pořádáni ,u*,oáe aruzty se do systjmu prirriu.i. sým uživatels§ým jménem a heslem, Dražba je

zahájena automatic§. Ve stanoveném čase ,. pr".r*.- ". ,ók . připravované dražby do sekce aktuální

aruiay.V tuto chvíli můžete činit podaní,

Pruběhsamotnéelektronickéďražbyjevelmijednoduchý,intuitivníapřehledný.Přihazovatmůžete
tlačítkem provést minimální přftloz(uýse prirrozri.i" ,r*orá"u dražebníkem) nebo vYPlněním jiné ČástkY,

kdy do příslušného "ú"il .l,pis.t. !artr." prn á t*u,í být stejná či lyšší než stanovený minimální

pífttoz,jinak se podaní s částkbu menší než 
"i;ffilri;řfr,ozie_,owuzi 

a rrrá se zaIo, že nebylo učiněno),

kliknutím na tlačítko přihodit a následně po*;;;íl11, že chcete skuteČně Přihodit' které uČiníte kliknutím na

tlačítko ,,Ano, chci učinit podání ve qýši ij" poaa.ri ,reirrono..a zobrázi se jako nejlrys9! podaní spolu s

vaším uživatelslc,ým jménim, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu, učastník ďražby,

kterému svědčí předkupní právo, může toto pr.áÚ"i p,a* "prpit 
a dorovnat nejvyšší nabídku, Tomuto

účastníkovi ďražby r. nuui" zobrazljetlačítko ooio*at cenu. Systém zároveizobrazuje historii podání

všech účastníků dražby s příslušn;ými údaji,

c)

d)

e)

f)

g)

h)

10. čus z"háiení u ča. ukončení 
"lekt.onické 

d.ažbn běhe, kt"rého lze 
^nšov"t 

oodání

čas zahájenielektronické dražhy a čas ukončení elekťonické dražby během kterého lze zvyšovat podaní je

staíroven v článku 1 této dražebni vyhlásÚ. Ďr"Án ,.. koná,. dokud účastníci ďraŽbY Činí vYŠŠÍ PodánÍ,

nejméně však do doby uvedené yŤlankui'úio a,"z"uní v}hlášky, JeJi vposledních 5 minutách před

uplynutím oory, wtreá úere ke činit podaní, uJirreno podaní iitastnit<em dražby,posouvá se čas pro příjem

dalších podaní o s Áinut od okamžikup"r|áíil p; ďini, ato i opakovaně, Uplyne-li od Posledniho Podaní

i *i"rt, arižby bylo učiněno další podaní, příjem podání je zastaven,

Předuplynutímdoby,běhemktelélz9nYšovatpodání!tj'-in.rinaanedobyprodlouženézpůsobemdle
př"á"Úá" odstavcój, se zobrazujinásledující výzw aprohlášení:

I)vokamžiku,kdydouplynutídoby,b-ěhemkterélzečinitpodaní,zbývají3minuty,jeúčastníkůmdražby
zobrazenaqizva ,,poprvé pro účastniuu"aru,zuv (ozračeni identintátoru účastníka ďražby, který učinil

nejvyšší podání)",

II)vokamžiku,kdydouplynutídoby,běhemkterélzečinitpodaní,zhyvaji2minuty,jeúčastníkůmdražby
zobrazenaqizva ,,podruhé pro účastník;'dr^ž;y (ozračeni iaeníintátoru účastníka ďražby, který učinil

nejvyšší podání)",

III) v okamžiku, kdy do uplynutidoby,-během které lze činit podání, zbývá | minuta, je účastníkům dražby

zobrazenoprohlášení "Neučiní-li 
,er,a"-, p-rrt"Álr,h,iiis0ríků a,"Áv podaní vyšší, než bylo podání

naposled ueinc.rJ uouÁíkem dražby (ozraeeni iáentifrkátoru účastnÍŘa draŽbY' který uČini' nejvYŠŠÍ

podání), udělím mu příklep",

IV) v okamžiku, kdy uplyne d9ba, !ěh9m 
které lže činit podaní, je účastníkům dražby zobrazena výma

,,pořetí pro ,ieasáil u arázuy (oaraeerri ]áentifikátoru rieastníka-ďruzuy, který uČinil nejvYŠŠÍ PodámÍ)" a

přijírnaní dalšich podanj je Zlstavel9 }r^řó;;, ie.na ztk|aďc sledovani dostupnosti adresy ve veřejné

datovésítibudeprokazatelnědoloŽenoo.oe'e,'tpřístupukelektronickémudražebnímusystému
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www.okdrazby.cz y ďélce přesahující 1 minutu, je liciátor povinen prodloužit dobrl během které lze činit
podání, minimálně o 1 hodinu. O této skutečnosti je licitátor povinen bez zbytečného odkladu informovat
každého účasfiríka dražby najeho adresu elektronické pošty.

Po uplynutí doby, během které lze činit podaní, udělí licitátor bez zbyIečného odkladu příklep účastníkovi
dražby, kte4ý učinil nejvyšší podání, čimž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazi
informace o udělení příklepu, qýše ceny dosažené vydražením a označeni identifikátoru vydražitele.
Informaci o ukončení dražby zároveň odešle licitátor každému účastníkovi ďražby na jeho adresu
elektronické pošty.

11. Způsob určení wdražitele v nřípadě 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 nebyloJi učiněno podání vyšší, roďtodne licitátor
elekhonicloým 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
nebylo-li následně učiněno podání vyšší, roáodne licitátor elektronich_fon losem o tom, komu z nich
příklep udělí.

c) JeJi něktený z účastnftů ďražby spoluvlastníkem předmětu ďražby, není stanoveným příhozem váaán;
učiní-li podrání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. JeJi těchto účastníků
dražby - spoluvlastrríků více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnickY podíl je nejvyšší. Při
ror.nosti spoluvlastnicloých podílů roáodne licitátor elektronic§ým losem o tom, komu zléchto
spoluvlastníků příklep udělí.

d) Účastník dražby, kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní pnivo uplatnit a dorovnat
nejvyšší nabídku. Pokudje více osob, kter._ýrn svědčí předkupní pnívo, a dorovnali nejvyšší nabídku a
jejichž spoluvlastnický podíl je shodný, pak je provedeno elektronické losovrfurí. Los roáodne o tom,
komu z těchto spoluvlastníků udělí licitátor příklep.

12. Termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí" zda ie nředkupní orávo
prokázáno

Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu ďražby a doloží-li je dražebníkovi listinami nebo
jejich uředně ověřenými opisy do zahájeni ďtažby, není stanoveným příhozem vázán; učinili tento účastník
dražby podrání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu.

Dražebník do zahájení ďražby sdělí účastníku dražby který dokládá své předkupní právo rozhodnutí, zda je
předkupní právo prokžaáno a doloženo prostřednictvím intemetové aplikace na portálu www.okdrazby.cz.

13. Účast na dražbě

Účastníkem ďražby může být vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z ďražby vyloučena.
Účastnfty &ažby nesmějí b;it osoby, které nemohou nab;ivat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na
jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl zanitnut proto, že
její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního Ťizeni, a to po dobu 3 let od právní moci takového
rozhodnutí; nikdo nesmí ďražit za ně.
Účastnfty dražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít
k lyloučení, omezení nebo narušení hospodařské soutěže; nikdo nesmí ďražiízané.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražebníjistotu, je-li požaďována, a v opakované dražbě ani
lydražitel, kter,ý způsobil zmaření předchozí dražby téhož předměfi ďražby u téhož dražebnka; nikdo nesmí
dražit za ně. Dražit v dražbě,jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměsúranci příslušného živnostenského
uřadu a kontrolou dražby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dražit za né.
Účastníky dražby nesmějí b;ft dražebník orgarizqici a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním
orgánem nebo členemjeho statuárniho nebojiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, kteryí na této dražbě činí
úkony dražebníka, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsouJi navrhovateli
této dražby; nikdo nesmí ďtažitzaně.
Účastríkem dražby též nesmí b;|rt osoba, která je ve váahu k některé z osob (dražebnfta organizující a
provádějící futo dražbu, osoba, jež je jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného
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orgánu'jehozaměstnanec'licitátor,kterynatétodražběčiníúkonydražebníka)osoboublízkou,společníkem,
osobou ovládanou ,r"uo' ortuo,., která s ní tvořím koncern; nikdo nesmí ďraŽit za né,

Pokud to povaha pr"a*ctu orázuv *oyr.re,rj"l j;;;íŇ;ú společná účast více účastníků &ažby za účelem

společného nablti preamoiu ar^zav pojminkou 'ri"i"-e'J,ie"sťi na drazbc je, Že bude Před záPisem sPoleČných

účastníku do seznamu účastníků ďražbypreolozeno dražebníkovi čestne prohlašerrí všech,společných účastníků

ďražby,které bude "brfi;;;eeni 
budóucí.r, pJirri 

"u 
vydraženém preomotu ďražbY,jakoi i zmocnění osobY

oprávněné společné ueu.inity ,na ďrpžbé ""r*:p;;;;které 
bude opařeno uředně ověřen;ými podpisy všech

spotečných účastníků o.Áv.,s wjimtou 5e.ni osoby oprávněrré sPoleČné ÚČastníkY na draŽbě zastu,ovat není

žáďné omezení obsažené v prohlášeni rieastnfl<ů aruiay nebo vyplývající zjejich případné dohody vuči

dražebníkovi ani vůči třetím osobám,rreinne. š|ár"erri ntustni"i Čtražúy óapouiááii za úhradu ceny dosažené

lydražením společně a nerozdílně,

l4. Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitelem
lydražením.

složená dražebni jistota a její

Zbývajíci část ceny dosažené vydražením ie

a.áZ"tnn oui, neníÍ dále stanovena jiná lhůta k

Vydražitel, kteqý způsobil zmaření ďražby,je povineri na

t*i"á" ""p"Wva 
ďraZebnijistota jím složená; to platí i

zmaí eni piedcho zí ďr ažby vydražite lem,

Není_li cena dosažená vYdražením_ vYšší než 2p_0.0qOJ-. Kj. ie vYdraŽitel poYinen uhradit cenu

do."ž"ooo *d.už" o, úč"t d"ž"boík, do"

19.8.2020).

Je_li cena dosžená vydražením vyšší než 500,000,_ Kč, je vydraŽitel povinen uhradit cenu dosaŽenou

vydražením do 30-ti dnů od skončení dražby,

Cena dosažen á vyďraženlmmůže být vydražitelem uhrazena:

(a) v hotovosti stozeniá na účet áražebrrn u e irro úětu |07 _4278120267 l0I00, vedený u Komerční banky a,s,,

pobočky u oro.o.,.i u*iabilni symborrÝšjla"rtir*".l]^:fu]9 nebo rodné číslo účastníka dražby,

(b) v hotovosti v t<anJebri aráz.urr*u, u.iitiúi .vÁuot (vs) identifikaČní ČÍslo nebo rodné ČÍslo ÚČastníka

dražby,Dražebník je oprávněn prijmout hCIouo,t po,i, do qýše stanovené v § 4 odstavec 1 zákona č,

254l2004Sb.'oomezeníplatebvhotovostiaozmcnozákonač,.33,7l1,992Sb.,osprávědaníapoplatku,ve

,", ffiil§.";ŤšÍ;TTTe ye nrlspěch úětu dražebníka číslo ttčtu 107_427812026710100, vedený u

Komerční banky a.s., pobočky u oto_o,rJi,,raÍuú]iri syrnbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo

(o §?il*ioŤiílli,", na účet dražebníka číslo účtu I07-4278t20267lllxl,vedený u Komerční banky a,s,,

pobočlcy.. oro.o.,"i, uu.iutit ri symbol rvšiiá,"timační číslo nebo rodné číslo účastníkadražby,

Bylalivydražitelemsloženadražebnljistotaveforměbankovnízír;t/rry,jevydražitelpovinenuhraditcenu
dosaženou vydražením v plné ýši v termáu a sptamosti některým ze- ,prisóua uveden,ých v tomto bodě,

Dražebník je put pouin.n š"irui"r,"eho odkiadu pó uhrazeni ceny watit vydražiteli záruěni listiny,

Cenu dosaženou lydražením nelze uhradit započtením,

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

uhradí_li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, pŤechéni na něj vlastnictví předmětu

dražby k okamžiku udělení příklepu,

vydražitel, kter,ý zmařil dražbtl (neuhradil cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti), nenabývá

vústnictví'předmětu ďražby vydraženého ve zmařené dražbě,

Je_li dražba mlaŤenavydražitelem, dražebni jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na

naklady zmaíené arazay. Koná-li ," o.nu5'o-o-i-druzau, ^etoi. 
se zbývajíČÍ-ČásidraŽební jistotY sloŽené

lydražitelem, ktery áísouir zmaíen! ár^zív, i" "atuáy.opakované 
á,uzav, po úhradě nakladů ďražby a

opakované dražby," 7uvři.r e]ri wátí vydráziteli, kteqý způsobil znaŤení ďražby,

příslušenství se započítávají vydražiteli na cenu dosaženou

vydražitet povinen do l0 dnů od skončení dražby uhradit

úhradě ceny dosažené vydražením,

vyzvánídražebníka uhradit tu část nákladů ďražby,

pio natruOv opakované dražby konané v důsledku
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Upozornění: Dražebník je oprávrrěn přijmout hotovost pouze do qýše stanovené v § 4 odstavec l zákona č.
254/2004 Sb., o omezení p|ateb v hotovosti a o změně zákona č. 33711992 Sb., o spnívě rlaní a poplatků, ve
mění pozdějších předpisů.

15. podmínkv odevzdání předmětu dražby vydražiteli

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu ďražby, dle § 30 zék. č.2612000 Sb., o veřejných dražbách, je
dražebník povinen předat výdražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k
nakládání s předmětem ďražby nebo osvědčuj í jná práva vydražitele vůči předmětu dražby.Jde-li o nemovitost,
předává předmět dražby vydražiteli za :účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání předmětu dražby bude
sepsáLn protokol "Předání předmětu dražby", ktený podepíše dražebnik, bývalý vlastník a vydražitel.
Veškeré náklady spojené s předláním apřevzetimpředmětu ďražby nese vydražitel do maximální rnýše 7.260,-Kě
včetně DpH (cestovné na 1 km před.íní předmětu ďražby + kažďá zapoěaá hodina makléře při předaní předmětu
dražby), vyjma nadbýečných nakladů vzniklých z důvodů na sfoaně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přecháaí z 1ejftto držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby,
tyž den přecházi 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 vydražitel.
Nráktady na předávku předmětu ďražby hradí vydražitel dte platného ceníku zveřejněného na www.drazb}z.net.
Předaní předmětu dražby se uskutečni v pracormí dny od 8:00 do 19:00 hodin.

16. Uoozornění pro vydražitele

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

Daň z převodu nemovitosti plativydražitel, a to z ceny dosažené vydražením.

Dražba bude provedena pro vydražitele bezuplatrě.

17. Závěrečná ustanovení

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

(a) zveřejněna na internetovém portálu www.okdrazb)z.cz
(b) zveřejněna na uřední desce Úřadu městyse Brankovice
(c) zveřejněna na centrální adrese - www.centralnladresa.cz
(ď) zaslána osobám uvedeným v § 20 odstavec 5 zákona č. 2612000 Sb.
(e) Údaje z ďražebni vyhlášky budou uveřejněny v periodickém tisku určeném pro území územního

samosprávního celku, v jehož obvodu se nemovitostnacházi

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

zadražebnka: Zanavrhovate|e:

V Bučovicích, dne 24.6,2020

JUDr. Jana Pospíšilová
notářka jako soudní komisařka

V Olomouci, dne ó

áÁ&.
Dražby_.net s.r.o.
Vlasta Rezníčková, j ednatelka
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