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ELExTRoNlcNÉ onaŽev oosRovot trtÉ t' IETP98745
d|e zák.č' 26l20w Sb. , o veřejných dražbách, v platném znění
DražebnÍk:
l.E.T. Realhy, s.r.o.
se sídlem: Nám. Svobody 87|18,602 00 Brno lč: 25s 38 942, Dlč: ca25538942
zapsaná v oR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 31677
zastoupena: Bc. Tomášem lndrákem, na základě plné moci ze dne 15.1.2020

město,

(jako

\

"dražebník")

Navďrovatelé:

čtsxÝ MÁK, s.r.o.,
Sldlem: Pavla Švandy ze Semčic 1068/13, Smíchov, 15000 Praha 5
lč| 27080498, olč: cz 27080498
zapsaná v oR vedeném u Městského soudu v Praze oddí| C, vloŽka 94783
zastoupena Mgr. Jiřím Kopencem, jednatelem
fiako "navrhovatel")

vlastník předm&u dralby:
Navrhovatel dralby je vlastníkem předmětu dražby.
Den konánÍdražby: 28.1.2021
Zahájenídražby; 15:{X} hod
UkončenÍdražby
16:ill hod
Místo konání drařby:
wuml.okdrazby.cz
NeJnlžšÍp4ánÍ:

--

Dralební jlstota:
Minlmální příhoz:

-

l{.0ilr.(XD,- Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých}
Kč (slovy: sedm set tisíc korun českýcht
5 000 xč (slovy: pět tisíc korun českých)
'bó.ooo,-

označenía popis předmětu dražby
Předmětem dražbyje soubor nemovitostí evidovaných na [V č. 644 pro katastrální územÍMlčechvosty, obec Vraňany, vedený u (atastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, l(atastrální pracoviště MělnÍk, a to jmenovitě:
Pozemek parc. č. St. 102 o výměře 1 051 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehoŽ součástí!e stavba bez čp/če- zem. stav, stavba sto1í na
pozemku parc. č. st. 102,
Pozemek parc. č. 95/11, o výměře 9'033 m2, ostatní plocha, manipulační plocha

.
.

Výměra a označenípozemků isou uvedeny z výpisu z katastru nemovitostí prokazujícího stav evldovaný k datu 22.7.2020.
Předmětem dražbyjsou i veškerésoučásti a příslušenstvívýšeuvedené nemovitosti v rozsahu, vjakém je navrhovatelje oprávněn užíva|nezapsané
v katastru nemovitostí, tj. zejména stavby, venkovní úpravy, studna vč. technického zařízení pro čerpánívody, přÍpojka vody a kanalizac€, žumpa,
trvalé porosty a podobně.
VýrobnÍ hala na pozemku paÍc.č.st' 102
objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími, kde druhé podlažítvořípůdníprostor vhodný pro vybudovánÍ podkroví. objekt je zděné
konstrukce o t|oušťce 500 mm v částech rozšÍřenÍzděné konstrukce o tloušťce 350 mm' zastřešenÍ sedlovým krovem s protažením nad oboustranné
rozšířeníobjektu se střešníkrytinou taškovou s hromosvodem. Klempířské prvky z pozínkovanéhoplechu. Stropní konstrukce železobetonové
podepřené ocelovými sloupy na betonovrich patkách přiznaných v prostoru haly (výroby)' Řešenístropní konstrukce splňuJe podmÍns pro
vybudování púdníhoprostoru s ohledem na uŽitné zatÍžení.Schody do podkroví v komblnaci ocelových schodnic, dřeva a f|nální vrstvy stupnic a
podstupnic z děrovaného plechu' Schody v prvním podlažína ochozy betonové s finální vrstvou z dlažby. okna plastová, dveře hladké do ocelovrých

zárubniatriovéavrataplastováadřevěnáposuvnávližinách.PodlahyzbetonovémazaninysplasbetonemadlažbyvpúdnímpÍostorubeton.

Kuchyňky vybaveny dřezem ve standardní llnce a digestoří a provedeny jsou keramlcké obklady k llnce. Hygienická zázemí vybaveny umyvad|y, WC
mísami, plsoárem, sprchy (rozděleno WC ženy a WC muži). V úklidové místnosti výlevka a umyvadlo. V hygienichých zázemích a úklidové místnosti
jsou provedeny obklady stěn keramické' Vytápění ústřednÍ s kotlem na biomasu s radiátory a fukary v hale. P|nění je umístěno v ha|e ve dvou
šachtičkách.
Stavebně technický stav: dle sdělení stavebního úřadu byl objekt postaven mezi padesádmi a šedesáými lety. Po provedené prohlídce a zaměření
s posouzením je stáří s ohledem na technologii provedení stanoveno na rok 1960. objekt původně slouŽil k zemědělslcým účelůma v roce 2012 byl
stavebně upraven a rekonstruován za účelemzměny užívání- na výrobu s administrativním zázemím' V roce 2019 bylo provedeno oplechování a
nová fasáda. objekt je v dobrém stavu.
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1.NP - obsahuje vrýrobnÍ halu s vjezdovou částía zásobovací částí,kancelář, technickou mÍstnost (kotelnu) , pravrý a levý ochoz se schody z herých
je přístup do administntivní části s hygieniclcým zázemlm- Pravá část $ihozápad) _ kance|ář s kuchyňským koutem, šatnu, kancelář, chodbu, WC

ženy, koupelna - sprcha a umyvadlo, WC muži - WC mísa a pisoár, šatna s umyvadlem, sprcha s umyvadlem, úklidová místnost. Levá část
(severovýchod) - kancelář, sklad, kancelář, komora pod schody, technická místnost, kuchyňka s předsíňkou, WC s umyvadlem, koupelna
umyvadlo.
2.NP - půdníprostor.
Podrobný popis nemovitostí a jejich stavu je uveden v posudku znalce, ktený je k dispozici u dražebníka.

odhad ceny předmětu

_

sprcha a

dražbyl

15.150'000,- Kč
Cena předmětu dražby byla zjlštěna zna|eckým posudkem čÍslo4t2o/2o20, ze dne 31.7.2o2o, znalkyně lng. Dagmar Marvanová.
Zástavní práva, věcná práva k cizÍm věcem a dalšízávazky váznouď na předmětu dralby:

S předmětem dražby jsou spojeny tyto závazky vycházeJící z nájemní smlouvy, které přechodem vlastnictví v draŽbě nezaniká a přechází na
budoucÍho vydražitele:
Nájemní smlouva uzavřená

s

TRA|LERS & FAclLlTY, dne 03. 01. 2020, na dobu neurčltou. Výše nájmu bez poplatků činní:10.0o0 Kč/měsíc.

Navrhovatel dále prohlašuje, Že hradi řádně veškeré svoje zákonné povinnostl, zejména daňové, a že neexistuje riziko zřízenÍ zástavního práva,
vrikonu rozhodnutí a exekuce na předmět draž\, nebo jiné sankce, v důsledku kterých by vydražitel vynakládala Jakékoliv dalšíflnanční prostředky,
že předmět draŽby nenÍ předmětem insolvenčníhonebo jiného obdobného řízení, ani není předmětem výkonu soudního nebo správního
rozhodnutl a Že předmět dražby, ani žádná Jeho část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družswa. Vůčlnavrhovateli
neprobÍhá žádné soudní, správní, nebo jiné oMobné řízení, v jehož důsledku by mohl být předmět dražby zatlžen nebo s ním mohlo být jinak
nakládáno ať dobrovolně, či nedobrovolně.
S předmětem dražby nejsou spojeny žádnédalšízávazky a povinnosti.

Navrhovatel upozorňuje, že nemá k dispozici kompletní projektovou a dalšídokumentaci k předmětu dražby.

Navrhovatel dále prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly právní závazky, či jiná omezení s výJimkami uvedenými na
příslušnémlistu vlastnictví a v této dražebnívyhlášce.
Navrhovatel prohlašuje, Že sdělil dražebníkovi všechny jemu známé faRické vady na předmětu dražby a to i ty, které nejsou na první pohled
viditelné nebo zřeJmé.
Údaje o předmětu dražby uvedené v této dražebnÍ vyhlášce, jsou uvedeny podh dostupných informací navrhovatele.

Datum, čas a místo konánÍ prohlÍdky předmětu dražby: 12.1.2021 v 10:ďl a 19.1.2021 v 10:00.
MÍsto srazu účastníkůprohlídky se stanovuje před draŽeným objektem, GPS: 50.3202347N, 14.3376528É
Prohlídku bude zaJlšťovat a konkrétnl informace na místě poskytne dražebníkem pověřená osoba. Účastník prohlídkyJe povinen, na výzvu osoby
zajišťujÍcíprohlídku, prokázat se platným průkazem tďožnosti na základě čehoŽ, bude zapsán do seznamu účastnlkůprohlÍdky. Vzhledem k povaze

objektu je pohyb účastníkůmožný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby, stejně takJe nutno na prohlídku přizpúsobit vhodný oděv a
obuv.
Pokud vlastník nebo nájemce, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlÍdka provedena v rámci možností.
Způsob reglstrace úěastníkůdražby
PodmÍnkou účastlna elektronické dražbě na portálu www.okdrarby.cz je:

a) registrace účastníkajako uživatele do elektronického dražebního systému umístěného na internetové adrese

a zÍskání statusu

"ověřeného

uživatele",

a

www.okdrazby.cz

i

b) přihlášeníúčastníka,kterýJeověřenýmuživatelemdodraŽbyajehozápisdoSeznamuÚčastníkúdražby,
Elektronický dražebnÍ systém www.okdrazby'cz provozuje společnost o( draŽby s.r.o., sídlem Jiráskova 398, 337 01 Rokycany, lČ: 06423418,

zapsanávobchodnímrejstříku,vedenémKrajskýmsoudemvPlzni oddll C,vloŽkač.35138,Provozovna:Vinohradská L5971174,13000Praha3_
Vinohrady (dále jen administrátor), Kerá byla jako zprostředkovatel dražebníkemmimo Jiné písemně pověřena ověřením registrace každého
účastníkadražby a přidě|ováním statusu ověřeného uživatele.

ad. a) Registrace účastnÍkadražby, jako uživatele wÍm.okdrazby.cz
Účastník dražby se jako uživatel do elektronické dražby registruje prostředniďvím žádosti * registračního formuláře umístěnéhona internetové
adrese www.okdrazby.cz' UŽivate| je povinen vyplnít v registračním Íormuláři všechny poŽadované údaje. V opačnémpřípadě k Jeho registraci
nedojde. Před odesláním registračního formuláře je uživatel povlnen seznám|t se Všeobecnými podmínkami draŽebníka a administrátora, přičemŽ
odeslánÍm registračního formuláře uŽivatel současně potvnuje, že s těmito Všeobecnými podmÍnkami vyslovuje souhlas a zavazuje se podle nich
řídit. Uživatel odes|áním registračního formuláře současně prohlašuje, že údaje, které při registraci uvedl, jsou aktuální, úplnéa pravdivé a Že si Je
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vědom povinnosti jakoukoli zrněnu osobních údajůuvedených v registračním formuláři bezodkladně písemně oznámit administrátorovi, kdy

zároveň bere na vědomÍ, že za případné škody vzniklé z dúvodu neoznámení změn údajůnenese administrátor, ani dražebník žádnou odpovědnost.
Před ověřenÍm úplnostl a správnostl žádostl o registraci {vyplněný registračníformulář) ze strany administrátora bude mít uživatel status
registrovaného uživatele' Po ověření úplnosti žádosti o registraci (vyplněný registračníformulář) ze strany administrátora, bude užfuatel vystupovat
jako ověřený uživatel.
KaždémuÚčastníku draŽby budejako ověřenému uživateli přidělen identifikátor, cožje bezvýznamové označení,kteréje účastnÍkudražby náhodně
přiděleno v rámci každé elektronické draŽby, jlž se bude účastnlta které sloužÍ k jeho jednoznačnému rozlišení. Po registraci každý účastníkdraŽby
obdrží prostřednictvím elektronické pošty, ve smyslu ust. $ 3 odst. 1vyhlášky t, L8/20t4, a to zeJména základní informace o elekronlcké dražbě,
o způsobu prokázánítotožnosti účastnftadražby a způsobu složenÍdražebníjistoty.
Fyzická osoba se zareglstruje na portálu www.okdrazby.cz prostřednlcvím formuláře fyzická osoba. Po vyplnění formuláře, užlvatel, který je
fyzlckou osobou vytiskne vyplněný registračníformulář, nechá si na tomto formuláři úředně ověřh svůj podpis a odešle jeJ doporučeným dopisem
na adresu provozovny administrátora, Vinohradská 1597 lt74,130 00 Praha 3_Vinohrady.
Po kontrole údajůAdministrátorem bude Íyzkká osoba informována e-mailem na adresu elektronické pošty uvedenou v reglstračním formuláři o
přidělení statutu ověřený užlvatel (kdy u uživatelského jména se v portálu zobrazí červená hvězdička) a o možnosti aktivně se účastnitdražby dle
této dražební vyhlášky a dalšídražeb.
Právnická osoba se zeregistruie na portálu www.okdrazby.cz prostřednictvím formuláře právnická osoba. Po vyplněnÍ Íormuláře zašle právnická
osoba vytištěný a vyplněný registračnÍ íormulář opatřený úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné Ji zastupovat spolu s orlginálem vripisu z
obchodního rejstříku této právnické osoby či jlného veřejného rejstřÍku doporučeným dopisem na adresu admlnlstrátora, Vinohradská I3g7 h74,
130 fi) Praha 3-Vinohrady. Po kontrole údajůbude právnlcká osoba informována e-mailem na ádresu elektronické pošty uvedenou v registračním
formuláři o přldělení statutu ověřený užlvatel (kdy u uživatelského jména se v portálu zobrazÍ červená hvězdička) a o možnosti aktivně se účastnit
dražby dle této dražebnl vyh|ášky a dalšíchelektronlckých dražeb.
Výpis z obchodního rejstříku či jlného veřejného rejstříku nesmí být staršítří měsíců od data vystavenÍ' Právnická osoba je povinna neprodleně

písemně oznámit Administrátorovi veškeré změny údajůvyplňovaných v registračnímformuláři, a to doporučeným doplsem na adresu
administrátora, Vinohradská 1597lll4,130 fr) Praha 3-Vinohrady spolu s do|ožením orlginá|u aktuálního výpisu z obchodního rejstříku čl jiného
veřejného re|stříku.
Společnéjmění manželů(sJM' se zareglstruje na portálu www.okdrazby.cz prostřednictvím formuláře registrace SJM. Po vyplnění formuláře
manželé vytisknou vyplněný reglstrační formulář, doplní v něm údaje manžela/manželky, nechají úředně ověřit podplsy na tomto formuláři a
odešloutentovyplněnýapodepsanýformulářdoporučenýmdopisemnaadresuadministrátora,vinohradská

1597h74,13000Praha3_Vinohrady.

Po kontrole údajůbude účastnÍkdražbY informován e-mallem na adresu elektronické pošty uvedenou v registračnímformuláři o přldělení statutu
ověřený uživafěi {kay ú úrivitďsFeno jména se v portálu zobrazí červená hvězdlčka} a o moŽnosti aktivně se účastnitdralby dle této dražební
vyhlášky a dalších dražeb.
Spoluvlastniďví {Sv} se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prostřednlctvím formuláře registrace SV. Po ryplněnl formuláře spoluvlastníci
vytisknou vyplněný registračni formulái nechají na něm Úředně ověřit podpisy a odešlou JeJ doporučeným dopisem na adresu administrátora,
Vinohradská 1597 / 71 4, 130 00 Pra ha 3-Vinohrady.
Po kontrole údajůbude účastníkdražby lnformován e-mailem na adresu eleKronické pošty uvedenou v reglstračnímformuláři o přidělenístatutu
ověřený užlvatel (kdy u uživatelského jména se v portálu zobrazí červená hvězdička) a o možnostl aktivně se účastnitdražby d|e této dražební
vyhlášky a dalšídnžeb.
uživatel portálu www.okdrazby.cz Je povinen si při registracl zvolit si uživatelskéjméno, pod heďm se bude v elektronlckých draŽbách nemovltostí
přlhlašovat a pod nímžse bude dražeb účastnit.Uživatel je povinen zdrŽet se užíváníJakýchkoliv hanlivých, urážllvých, vulgárních či zaváděJících
označenía uvádět nepravdivé kontakní údaje jako je e-mail či telefonní číslo,v opačném přÍpadě je administrátor oprávněn podle svého uvážení
buď registraci uživatele a jeho účetber náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelskéJméno.
ad b) Přihlášení do dralby a zápls ověřeného užlvatele, Jako účastnÍkadnžby do Seznemu účastnÍků
dražby
Pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem c.26/2W Sb. a vyhláškou č. 18/201a (zejména přihlásí se k elektronické draŽbě
prostřednicwím portálu www.okdrazby.cz, složídražebníjistotu, pokud je požadována, a předloží čestnéprohlášenÍ, že není osobou vyloučenou z
dralby), bude zapsán do seznamu účastníkú
dražby a stane se účastnÍkemdražby.
ověření uživatelése mohou přihlásit k elektronické dnžbě ode dne zveřejněné draŽby na portálu www'okdrazbv.cz až do zahájení dražby'
Způsob elektronické dražby na portálu www.okdrazby.czl
1) V sekcl připravované dražby zvohe nemovitost, kterou chcete draŽlt.
2) Menu detail dražby obsahuje veškerénezbytné informace o dražené nemovitosti (fotografie, popis, dražebnívyhlášku, znalecký posudek, termÍn
draŽby, neJnlžšípodání, výši minimálního příhozu, informace potřebné k úhradě Jlstoty a dalšíúdaje).
3) Přihlaste se do draŽby co nejdříve, aby vás dražebník mohl zařadit mezi schválené účastníkydražby a zapsat vás do seznamu účastníků
dražby'
4) uPozoRNĚNí: S přihlášením do konkrétnÍ dražby nečekejte na samotný začátek dražby. Pokud se nepřihlásÍte před zaháJením, nebudete se moci
draŽby zúčastnit.Přihlášení v průběhu dražby není možnél
5) Uhraďte dražební jistotu bankovním převodem čl vložením jistoty v hotovosti na uvedený bankovní účetdraŽebníka. lnformace potřebné k
úhradě dražebníJlstoty naleznete v této dražebnívyhlášky'
5) Po připsání dražebníjistoty na bankovní účetdražebníka a splněnÍ podmínek Účasti na dražbě dle této dražebnívyhláškyjsteoprávněni účastnit
se aktivně dražbY a činit podání.
7) V termínu pořádání samotné dražby se do systému přihlast€ svrým uŽivatelským jménem a heslem, Dražba je zahájena automaticky. Ve
stanoveném čase se přesune ze sekce připravované dražby do sekce aktuální draŽby. V tuto chvíli můžetečinit podání.
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8) Průběh samotné eleKronické dražby je velmi jednoduchý, intuitivnl a přehledný. Přihazovat můŽete tlačÍtkemProvést mlnimální příhoz (výše

příhozu je stanovena draŽebníkem) nebo vyplněním Jiné částky, kdy do příslušnéhookénka vypÍšetečástku příhozu (musí být stejná či vyššíneŽ
stanovený mlnimální příhoz, jlnak se podání s částkou menšínež minimální přÍhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), kliknutím na tlačítko
přihodit a následně potvnením, ře chcete skutečně přihodlt, které učinÍtekliknutÍm na tlačítkooAno, chci učinit podánÍ ve výši ....." je podání
učíněno a zobrazí se jako nejvyššípodání spolu s VašÍmužlvatelshým Jménem, celkovou částkou a uvedeným přesným časem přÍhozu. ÚčastnÍk
draŽby, kterému svědčípředkupní právo, můžetoto předkupní právo uplatnlt a dorovnat nejvyššínabídku. Tomuto účastníkovidražby se navíc
zobrazuje tlačítko Dorovnat cenu' Systém zároveň zobrazuje historii podání všech účastníků
dražby s příslušnými údaJi.
čas zahájenÍ a čas ukončení elektronické dralbn během kerého lze zvyšovat podání
čas zahájení elektronlcké dražby a čas ukončenÍelektronické draŽby, během kterého lze zvyšovat podání je stanoven v této dražební ryhlášce.
Dražba se koná, dokud účastnícidražby činívyššÍpodání, nejméně však do doby uvedené v této dražebníryhlášce. Je_li v posledních 5 mlnutách
před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkemdražby, posouvá se čas pro pffjem dalších podání o 5 minut od
okamŽiku posledního podánl a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno dalšípodání, příjem podání je
zastaven.
Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podánl {tj. i případné doby prodlouženézpůsobem dle předchozího odstavce), se zobrazují
následující v'ýzvy a prohlášení:
dražby zobrazena výzva ,Poprvé pro účastníka
1} v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během Keré lze činlt podání, zbývajl 3 mlnuty, je účastníkům
dražby (označenÍ identifikátoru účastníkadraŽby, ktený učinil nejvyššípodání)",
pro účastnÍka
dražby zobrazena výzva
2) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během Keré lze člnit podání, zbývají 2 minuty, Je účastníkům
"Podruhé
dnžby (označeníidentifikátoru účastníkadraŽby, kte{ učinil neJvyššípodání)",
3) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze člnit podání, zbývá 1 minuta, je ÚčastnÍkům dražby zobrazeno prohlášení
někdo z
"Neučiní-li
přftomných účastníků
dražby podání vyšší,než bylo podání naposled učiněné účastníkemdražby (označeníldentifikátoru účastníkadražby, který
učinil nejvyššípodánÍ), udělÍm mu přÍklep".
pro účastnÍkadražby (označení
4) v okamŽlku, kdy uplyne doba, během keré lze činlt podání, Je účastníkůmdraŽby zobrazena výzva
"Potřetí
identiÍikátoru účastníkadražby, který učinll neJvyššípodání)" a přijÍmánídalšíchpodáníje zastaveno. V případě, Že na základě sledování dostupnosti
adresy ve veřejné datové sÍti bude prokazate|ně doloženo omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému www.okdrazby.cz v délce
přesahujÍcí 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze člnit podánÍ, minimálně o 1 hodinu. o této skutečnosti je licltátor
povlnen bez zbytečného odkladu informovat kaŽdého účastnÍkadražby na jeho adresu elektronické pošty.
Po uplynutí doby, během které lze činit podánl udělí licitátor bez zbytečného odkladu příklep účastnÍkovidražby, kteý učinil neJvyššÍpodání, čímž
je elektronická dražba skončena' Na detailu dražby se zobrazí informace o udělení příklepu, výše ceny dosaženévydražením a označení
ldentif ikátoru vyd ražitele.
lnformacl o ukončenídražby zároveň odešle licltátor každémuÚčastnÍkovl dražby na jeho adresu elektronické pošty'
Způsob určenívydralitelev případě podle 9 23 odst. 10 zákona č.26120oJ Sb., o veřeiných dnřbáclt
Elektronické losování bude na portélu www.okdrazby'cz spuštěno licitátorem v těchto přlpadech:
a) Učiní_li několik účastníků
dražby současně podání a nebyloJi učiněno podání vyššl,rozhodne licitátor elektronickým losem o tom, komu z nlch
příklep udělÍ.
b) Účastník dražbn kterému svědčípředkupní právo, múžetoto předkupní právo uplatnlt a dorovnat nejvyššínabídku. Pokud je více osob, kterým
svědčÍpředkupní právo, a dorovnall neJvyššínabídku a JeJlchž spoluvhstnický podíl Je shodný, pakje provedeno elektronické losování. Los rozhodne
o tom, komu z těchto spoluvlastníků udělí licitátor příklep.
Termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno
Má_li některý z účastníků
dražby předkupní právo k předmětu dražby, je povlnen jej doložlt dražebnftovi listinami nebo Jejich úředně ověřenými
opisy nejpozději do sedml {7) dnů přede dnem konání eleKronické dražby. Jinak je nelze v dnžbě uplatnlt. Dražebnlk do zahájenÍ draŽby sdělí
účastnÍkudražby, který dokládá své předkupní právo rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno a doloženo prostřednictvÍm internetové
aplikace na portálu www.okdrazby.cz.
Účastník dražby
1) Účastníkem dražby můžebýt vŽdy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z dražby vyloučena.
z} Účastníky draŽby nesmějí být osoby, které nemohou nabpat vlastnicWí a práv k předmětúm dražby, osobn na jejichž maJetek byl prohlášen
konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladú insoívenčníhořízení, a
to po dobu 3 let od právní moci takového rozhodnutÍ; nikdo nesmÍ dražlt za ně.
3) ÚčastnÍky dražby nesmějí brit osoby, u nichž by v dúsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučenÍ, omezení nebo narušení
hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit za ně.
a) Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražebníjistotu, je-li požadována, a v opakované dražbě ani vydražitel, ktený způsobil zmařenÍ
předchozí dražby téhoŽ předmětu dražby u téhoždražebníka; nikdo nesmí dražit za ně. Dražh v dražH, jejížkontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani
zaměstnanci příslušnéhotivnostenského úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Mlnisterstva pro mÍstní rozvoJ; nikdo nesmí dražit za ně.
5) Účastníty draŽby nesmějí být dražebníkorganizujicí a provádějící tuto draŽbu, osoba, Jež je jeho sťatutárním orgánem nebo členem jeho
statutárního nebo jiného orgánu, jeho zaměstnaneq licitátor, který na této dražbě činíúkony dratebníka, a dále ani správce konkursní podstaty,
likvidátor nebo nucený správce, jsouJi navrhovateli této dražby; nikdo nesmí dražR za ně.
6} ÚčastnÍkem dražby téžnesmí b'ýt osoba, která je ve vztahu k někeré z osob uvedených v odstavci 5 osobou blízkou, společníkem, osobou
ovládanou nebo osobou, která s nítvoříkoncern; nikdo nesmídražitza ně.
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7) Pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je přípustná společná účastvíce účastníků
dražby za účelemspolečného nabytí předmětu dražby.
PodmÍnkou společnéúčastina draŽbě je, že bude před zápisem společných účastníkú
do seznamu úča5tníkůdražby předloŽeno dražebnÍkovlčestné

prohlášenívšechspolečných účastníkůdnŽby, které bude obsahovat určeníbudoucích podílů na vydraŽeném předmětu dražby,jakoŽ i zmocnění
osoby oprávněné společné účastníkyna dražbě zastupovat a které bude opatřeno úředně ověřenými podpisy všech společných účastnÍkůdražby.

S

výjimkou určeníosoby oprávněné společnéúčastnÍkyna dražbě zastupovat nenÍ žádnéomezení obsažené

v prohlášení účastníků
dražby nebo vyplývajícíz jejich případné dohody vůčidražebníkovi ani vůčitřetím osobám účinné'Společníúčastnícldražby

odpovídají za uhrazení ceny dosaženévydražením společně a nerozdílně'
Dražební jistďal

Útastntt< dražby je povlnen

složit dražebníilstotu a to na účetdražebnÍkavedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakla, a.s.,

č.ú.51730il{,3!27@, kde varlabllní symbol je lČ nebo Rč účastníkadražby a specifický symbol je číslodražby 98745. Složení dražebníjistoty
v hotovosti k rukám dražebníka Je vyloučeno v souladu se zákonem č.. 254/2@4 Sb., o omezenÍ plateb v hotovosti, ve znění pozdějších přepisů.
SloŽení dražebníjistoty šekem nebo platební kartou nenÍ přípustné.

Dokladem o složenídraŽební Jistoty je výpis z účtuúčastnÍkadražby dokládající složenídražebníjistoty, nebo pokladní s|oženka dokládaJící složení
dražebnÍ jistoty na pokladně bankovního ústavu.
PřÍpustné je rovněž složenídražebníjistoty ve formě platné bankovní záruky' Podmínky složenÍ dražebníjlstoty ve formě bankovní záruky
doporučujeme konzuhovat s dražebnÍkem' Dražebník stanovuje konec lhůty pro složenÍdraŽební jlstoty ve formě bankovnÍ záruky, JakoŽ t pro
předložení veškenich dokladů, týkajÍcíchse bankovní záruky neJpozději do šestnácté hodlny pracovního dne bezprostředně předcházeJícího dni
konání dražby.

Lhůta pro sloŽení draŽební jistoty v penězích začínáběŽet dnem uveřejnění dražebnívyhlášky na centrálnÍ adrese a končízaháJením dražby.
Dražebníjistotasložená bankovnÍm převodem musí být do skončenílhůty pro složenídražebníjistoty připsána na účetdražebníka.
Účastníkúmdražby, kteři se nestanou vydražiteli a kteří složili dožební J|stotu ve formě bankovní záruky, vrátÍ dražebník listiny účastníkoviv sídle

spolďnostl dražebníka po skončenídražby.

ÚčastnÍkůmdnžby, kteří se nestanou vydražiteli a kteří složili draŽebnÍ jistotu na účetdražebníka, se vrací dražebníjistota bankovním převodem
na účet,ze kterého byla dražební jistota zaslána nebo na účet,který účastníkuvedl přl reglstraci užlvatele do systému elektronických dražeb
nemovitostí a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konánÍ dražby'

Lhůta a způsob úhrady ceny docalené vydralením
Vydražitelem se stává účastnftdraŽby, ktený učlnll neJvyŠšÍpodání, na jehož základě mu lichátor udělll příklep. Neprodleně po ukončenídražby je
vydražhel povinen podepsat protokol o provedené dražbě. DražebnÍllstota slořena v penězích se započítávydraŽiteli na cenu dosaženou
vydražením.
Zbývaiícíčást ceny dosažené vydraženÍm je vydražitel povinen uhradit dražebnÍkovi do 45 dnů ode dne skončenÍ dražby.
Při úhradě ceny dosaŽené vydraženímbankovnlm převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účetdražebníka č. 5173lMo3l/2700 vedený u
UniCredit Bank Czech Republlc and Slovakla, a.s. uvede vydražitel variabilnÍ symbol
číslo"vydražitele, jako fozické osoby nebo
"rodné
,,lČ" vydražitele, jako právnické osoby a specifický symbol je číslodražby 98745.
Byla-li vydražitelem složena dražebníjistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydralením způsobem shora
uvedeným v plné výši v termínu její splatnosti.

Jiný způsob úhrady ceny dosažené vydražením než platba v penězlch nenÍ přípustný. Cenu dosaženou vydraženímnelze uhradit započtením,
směnkou, šekem ani platební kartou' Dražba bude pro vydralitele provedena bezúplatně, vyJma úhrady nákladů spojených
se zápisem vlastnického práva do katastru nemovltostÍ, předáním a převzetím předmětu dnŽby, jak je uvedeno dále.
NabytÍ vlastnlc*ého práva :
Uhradil-ll vydražltel cenu dosaŽenou vrydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V
opačnémpřípadě na Wdražitele nepřechází vlastnické právo a dražba je zmařena z viny vydražitele.

DraŽebník vydá bez zbytečnéhoodkladu vydražiteli, Kerý nabyl vlastnlctví předmětu dražby, dvě vyhotovení písemného powrzenÍ
o nabytÍ vlastnictví předmětu dražby a listiny potřebné pro podání návrhu vlastnictvÍ předmětu dražby na vklad do katastru nemovitostí. Podpis
draŽebníka na potvnení o nabytí vlastnicwí musí být úředně ověřen, pokud se nejedná o věci movité.
Zmaření dražby vydražitelem:
Je-li dražba zmařena vydražltelem nebo vydražlla-li předmět dražby osoba, jež je z draŽby vyloučena, draŽební Jistota složená vydraŽitelem se
použije na náklady zmařené dražby. KonáJi se opakovaná dražba, zúčtujese zbývajícíčást dražebníjistoty složenévydražitelem, který způsobil
zmaření dražby, na náklady opakované dražby.
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Po Úhradě nákladú draŽby a opakované dražby se zb,lvajícíčást vrátí vyjražiteli, kteý způsobil zmaření dražby. Vydražitel, kteď zpúsobil zmaření
dražby, je povinen na 'vrýzvu dražebníka uhradit tu část nákladú dražby, kerou nepokýá dražebníjistota jím složená; to platí i pro náklady
opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem'

Podmínky předání předmětu dražby vydražiteli
Nabyl_li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je draŽebnÍk povinen podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce předmět dražby
a listiny, které osvědčujívlastnictvía jsou nezbytné k nakládánÍs předmětem dražby nebo osvědčujíjiná práva vydražitele vůčipředmětu dražby,
předat bez zbytečného odkladu vydražiteli; vydražitel převzetí předmětu draŽby písemně potvrdí'
Předmět dražby bude vydražiteli předán v termínu, ktený vydražitel s draŽebníkem předem dohodne a bude předán po doplacení ceny dosažené
vydraženíma po provedení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, kde v oddílu A příslušného listu vlastnictví bude zapsán
vydraŽitel a po úhradě nákladů na předání a převzetí předmětu dražby. Tyto náklady na předání předmětu dražby činní6 o5o Kč' Tato částka
nákladů je včetně DPH v zákonné v.iši a na tuto částku dražebník vystaví řádný daňovrý doklad, jakmile bude vydražiteleín tato úhrada provedena.
Pro úhradu této částky vydražitel použije účetshodný s úřtem pro doplacenÍ ceny dosaženévydražením. Dražebníkvyhotoví předávací protokol ve
smyslu zněnízákona č. 26/2000 5b. v platném znění. Nebezpečí škody na předmětu draŽby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání
předmětu dražby' Je-li vydraŽitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečívydražitel. VydraŽitel přebírá předmět dražby, jak stojí
a ležía můŽe se tudíždomáhat pouze odpovědnosti za vady, o jejichž neexistenci byl rnýslovně ujištěn' Navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu
dražby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražebnívyh|áškou. V případě, že vydraŽitel předmět dražby nepřevezme ve

výše uvedené lhůtě, má se za to, že k předání a převzetí předmětu dražby došlo dnem doplacení ceny dosaženévydražením. Požitky a užitky (např.
nájemné) z předmětu dražby náležejí navrhovateli do dne doplaceníceny dosaženévydražením, včetně. Vydražiteli tak náležípožitky a užitky den
následující po dni doplacení.

Upozornění pro vydražitele
Náklady spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí si ponese v plném rozsahu vydražitel (správní poplatek za návrh na vklad
vlastnického práva k předmětu dražby).
Daň z převodu nemovitosti platí vydražitel, a to z ceny dosaženévydražením.

Přílohou této dražební vyhlášky jsou tyto listiny:
- kopie uýpisu z listu vlastnictvÍ č' 644

Tato dražební vyhláška je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichž kaŽdý z navrhovatelů obdrŽí po jednom vyhotovení a 5 vyhotovení je pro potřeby
dražebníka.
Veškerá práva a povinnosti draŽebníka, účastníkůdražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny čijejichžpráva budou provedením draŽby
dotčena, v této Dražebnívyhlášceneuvedená, se řídípříslušnými ustanovenÍmi ZVD a zákony souvisejícími.
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Na základě plné moci
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