
BONA ELECTA ... Vaše dobrá volba ,..
dražební a realitní společnost

\, a ,Y
AUKCNI \íYHtASKA č. A2lt55

Bod 1. označení oroanizátora aukce a navrhovatele
Organizátor aukce :

BONA ELECTA s.r.o./ IC:27792609,
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní L794lI7, PSC 702 00
zapsán'a v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51947
jednající jednatelem Vlastimilem Strbarným
www.bonaeleďa.cz, email: strbavy@bonaeleďa.cz L

Navrhovatel l
Mgr. Pavlína Jašková, IČ: 713 47 42g, DIČ: CZB151125B07 se sídlem Chromeč 2, PSČ: 7B9 01(
inJolvenční správce dlužníka: Jiří Spáčilík, r.č.620405|0864, nar.5.4.1962, bytem Újezd 268, PSČ: 7B3 96

Bod 2. Zoůsob provedení aukce:
Aukce proběhne formou eleKronické aukce prostřednicWÍm eleKronického draŽebního systému na

internetové adrese www.drazby-exekutori.cz i

Bod 3. Zaháiení aukce:
Elektronická aukce bude zahájena dne 15.2.2O22 v 1O:OO hod. (od této chvíle mohou ÚČastnící aukce
činit podání),

Bod 4, Ukončení aukce:
Elektronická aukce bude skončena nejdříve dne 15. 2.2022 v 1O:3O hod. Aukce se však koná, dokud
účastníci aukce činí podání. Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
aukce učiněno podání, posunuje se okamžik skončení aukce na okamžik po uplynutí pěti minut od
posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání.'V takovém případě se okamžik skončení
aukce opět posunuje o pět minut, dokud účastníci aukce činípodání,
podáníse považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem eleKronických dražeb účastníkovi aukce
zpětně powrzeno - podání se objevíon-line v seznamu přijat,ých podání.

Bod 5. Předmět aukce
5.1. Označení předmětu aukce:
Předmětem aukce je podíl ve vyši Il2 k nemovitým věcem zapsaným LV č. 5229 u Katastrálního úřadu pro
olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Sternberk, katastrální územíSternberk, a to:
- pozemek p.č,5067/10 - zahrada.

5.2. Popis předmětu aukce:
předmětem aukce je podíl ve vyši Vz na pozemku parc. Č. 5067l10 - zahrada nacházejkí se v okrajové Části
města Šternberk s orientací na sever, v lokalitě určené Územním plánem k indivíduálníbytové výstavbě.
Konkrétně se jedná o svažitý pozemek o výměře 3B2 m2, ktený není přístupný z veřejné komunikace,
pouze z komunikace v soukromém vlastnictví, přístup není zajištěn věcným břemenem. Případnou
realizovanou stavbu je možno napojit na přípojku vody, elektřiny a tlakové kanalizace, přípojky se nachází
na pozemku v soukromém v|astnictvía vedení přípojek inženýrských sí|í nenízajištěna věcným břemenem,
Na pozemku se nachází nedokončené základové konstrukce rodinného domu jsou realizovány na základě
Souhlasu s provedením ohlášené stavby č.j.25739-071402407ISUIZvydané 7t,6.2007 Městským úřadem
Šternberk. Základové konstrukce půdorysného rozměru 7,95 m x 10,00 m v rozsahu základové pasy a

nedókončená základová deska byli dle sdělení vlastníka nemovitosti realizovány s roce 2007. Dále se na
pozemku nachází znehodnocený stavební materiál, Pozemek není ke dni ocenění užíván a je v
neudžovaném stavu.

Bližšípopis předmětu aukce je obsažen ve znaleckém posudku, Kený je k dispozici u organizátora aukce,
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Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. Lu_káŠe Pelanta Č. ZP 47-tl^02l, .

ane z:,+.zo21 a činí rg0,ooo; Kč (slovy: sto devadesát šest tisk korun českých),

s.3. údale o předmětu aukce uvedené v této aukčnívyhláŠce, zejm. pak o popisu stavu Předmětu aukce a

á-ňia"".n. iáwazcích na předmětu aukce_váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostuPných informacÍ, a

navrhovatel aukce za n"rpriluno.t takových údajů teáy neodpovÍ,dá, Nový vlastník-VÍĚz aukce Přebírá

nemovitost, jak stojí a leží.

5.4. oprávnění navrhovatele disponovat s nemovitostmi vyplývá z toho, Že navrhovatel je insolvenČlÍm

ipůu.á* dlužníka, nemovitosti jiou řádně zapsány v soupise majetkové podstatY dle zákona Č, t92l2006

Sb., insolvenční zákon,

Ke zpe'ěžování Aukcí dal pokyn zajištěný věřitel Zeppelin CZ s.r,o., ÍČ 18627226, LiPová 72, z51 70

Modletice, a to v souladu s §293 Insolvenčního zákona,

5.5. S předmětem aukce jsou spojeny §lto závazky:

A. závazkv. které zaniknou zpeněžením předmětu aukce

zástavni práwo nluwi
k zajlÉtěni Pottledávky w výĚi 665,700,- xč

,!p.ái,rě.r řr9
Toi§ak Pavel. ořechoÝá 2556í'l.5, 78501 Štcrnb€šk,
nč/rčo: 630225/0108

potinncgc a
Paree}ai 506?/10

Liltina §Blouva o zřízeB1 zásťawi}ro práwa pod}e obé,z,
účinky wk1.adu 1>ráya ke dnj, 14,05,2013,

ze dne 30.04.2013. P=áwi

v- lt3?o/2013- 805

Poiaij. .k d,ětu pod,le práwní ú;rřayy účimé w době vzniku práva

Zástamí práwo exekutorst é pod-le § ?3a crekuění}ro řádu
kzajišŤéaíd}qtruwvliši4418t2.-(óspřís1u§enatviu(krpdilu1/2}

.f_,*rt-Fě- i rr-

zeplEl_iD §z 8 "z.o, ,

ta621226
PoYinnc5t &

§tĚěitík .f,iři-. ě,p.
ó2o4o5l0864
Pařce}.a:5o6?l1o

'js'i!€Exekuěnípříkazozřízeaíexe*utorgkétrozá8tŽwihoprávanaB@vito§t.itxekutorrký úřad, Pra}ra ? - .rUDr. ll{La.liíír Plá§iI, LJ-.t{. 063 ex,291/?o2g -67 ze
dna ]'2,a,l .2o2o, Práni rco ke dni 23.o?.2020. Vykonatelné ke dni 23.a7,2§2a,
P!áwiúčinkyzárpí.xukokmžiku06.08.202016:17:111.z'áPísprowedendne
03. 09.2020 .

_ v-t1oolt l"o2o-8o5
Poiaii ,i ].O. O?. 2O2O OO; O0

o zá§tani přárc z .ozb,odnutí spráwibo orgánu
k EaJiĚLěni d]_g}ru we Yýši 33 272,- Kó
- k podi].u 1/2

a^--,,_žni 
-f 

1

česká reprrbtika, nČ,/rČo: oo0oooo1-oo1. wykonává l

oklegnj. spráwa sociá}nibo zabeu pečeni olorcue, tř.

Cpsár-lěni p;c
KosŇBautů 1151/6c, Bodo1ey, 77911 o1muc

Fcwinnost k
spáéilík .ftří, ě.p. 268. ?8396 Újezd, rÚlrČo;
ó2 oáo5/o86|
Pařcela: 5g67/1D

.tistan8RozlrodnEtiokre§nírprávysoéiál8thogab€řtEécDíozřizeBizá8taníbopráva{§
1o4i zákona a. ssz/1.ig1- sl., ossz ol@uc, ě. j. 48oo6_22o/8o7tla5,L§.2o2g_
oLlg4/Lťr_! zc dne 15.10.2020. PJáYií účinky zápisu k okanžiku 15.1o,2020
17:o8:53. záPia Pr9Ted€n dne 11,L!,ža2o,

v-74a27 /2o2a-Bo5
Pc.ia,Jr *, 15. 10 " 2O2O 1? : O8

Lipowá 72, ?5a7o t.odleticc, lČ/rČo;

268, 78396 újezd. nČ/rČo;
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Zahájcni €xekuoe
pověřený soudnJ. €Iekutor: t{9ř. \řojtěch Jaroó. Rooseveltova 2, 669 O2 zaojao

Pol,jr*ost.t
§páčilik .riří. é.p. 268. ?8396 Újezd, n'É/lčÉ;
62ol05/o86!l

i,j§f,jnd Vyrozuněni soudní}ro exokutorě o zabájení cxcklce
rjx,247l2a2o -1o ze dne 27,o5,2o2o, PráVní účinky
18:15:45. Zápis proyeden dne 01,06,202O; uloženo

5euvis*_jrc: eá^cisy
Exekučai přikaz k prodeji Bcrcvitosti

- L podiJ.u 1/2
Élýlnaosx k

spáěi1ik Jt_ři, č,P. 26a,7a3g6 Úlezd. Í{Č/rČo:
62oao5/086{
Parcel,a:506?/1O

ůisĚjně B:kuční přikaz k prodeji naowl_týctr věcí Exekutorský úřad zuojrc _ ldgr,
vojtéch ,Jaro§ 133 íx-zat/zozq -19 ze dne 29.05.2o2o, prámí úělnky zápisu k

okaažiku29.05.2o20.18;t5:34.páplsprovedcndleoi.o6.2020;uloženoBaPřac.
olorcuc 

z-64.al2o2o-8o5

o zabáJení exctcuce
IpvěřcDý souctní.rCkuto., JtDŤ. vla.l{Dir pláši1, LL_ia.. ďankovcova 13, 1?o oo pra}ia ?

Pcr-inna§ ť ,t
spáéilík Jiři, ě-p- 26a, 1a3g6 Újezd, nČ/rČo:
620l05/o86{

ijsi_iRn llyrozwěni goudni.}ro erekqtora o za}rájcaí exekuce Exckutors\l úřad Pra}ra ? _

.ruDř. vladiEír Plá§it, il,,Ě_ 063 Ejí_294/2a2a _16 ze dD6 26,06.2020_ Práni
úéiBky zápisu k okaDtl_ku 26.96.?azo o9:59:52. Zát)is proveden dne 3o.o6-2o2o,'
uložmo [a P!ag' O}mouc 

- z-72g3 2o2o_ao5

E:ekuční přikáz k prodeji naoyiioati
- k podílu 1/2

Pot,jana9ť,t
spáěilík .]iří, é-p. 268, 78396 Ú)ezd, nČlrČo:
620405/086il
Pařce]-ái 5067/1,o

!isijna Ergkgěai třiLaz k prodgji arevitýob věgi Bxelcutorský úřad Praba 7 - JIJDr,
vtddl_§ir Pla§1_l 063 aÝ-294/2o2o -15 zě d§é 26.o6.2020. P-ávai tlělak!, záPis k
ckužíJcu 26.06.2c2U^ o9:58;5,t. uáp1, Plwed€n dne o8.o7.2o2o; uJ,oženo na Prac,
olo@uc

z-7292/20?o-a05

Bahá,Jeni exekucc
powěřcaý soud,ní uekutor: ttlgr. Jil sYoboda, Dvořákowa ?22132, 7,19 to olo@uc

pcr.inacsč ř
sPáčtlík.}iříl, é,p. 268. 78396 viazď, nČ,/rČo:
6204 o5/os 6/t

!ísťira Vyrozrnění soudni}rc exet utořa o zabájeni etekucB tx€kEtoraký úřad Ý olomucl _

xgT_ ,IaD svo!9oda !61 Éx-259gl2o2o -1o zc dge 08.o8.2o2o. Prání ÚČinty zápisu 1(

okažiku 18.o8.2o2o 1i!:3o:2o, Zápia prcvedeu dne 2o.08.2o2o,, uloŽcno na Frac,
o1euc ' z-863al2o20-805

'9ouvjsejjci uépisy
Exekuční přika: k prodeji naowl,tosti-

- k podí}u 1/2
Pcl-i§!o9ť Á

spáěí1ik.]iří, č.P. 268.7a3g6 Újezd. ItČ/rČo:
62o4o5/o864
Parcela: 506?/10

itrstj.d Ex€kuóuí Přikaz k prodaji. D@vitýcb Yěcí Bxekutorský Úřad olreoue - xgir. iIan
Sv<iboda 164 gx-2593l2a2o -2a ze dnc 18.08.2020. Práwí Úéinky záplsu k
okužl"ku 18.os.2o2o t4:30:21. rápia prcwodcn dne 02.a9.292o; u}oŽeno E prěg,
olorcuc 

z.*63§ 2o2q-ag5

tsxckutorskébo úřadu znoje 133
zápisu k okažlku 29,05.2ó2O
Ea Prac, znojBo

z-43aa/2o2g-7L3

Dle ústanovení insolvenčního zákona č. LBZIZ0O6 v platném zněnízpeněŽením majetkové PodstatY zanikají

v rozsahu, v němž se trýkajízpeněženého majetku ÚČinky nařízeníuýkonu rozhodnutí nebo exekuce, ÚČinkY

doručení vyrozumění o záhájení exekuce a účinky vy,_daných.exekuČních PříkazŮ, jakoŽ i ostatní závadY

váznoucí ná zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných přeQkupních práv podle § 2B4 odst. 3 a 4 a
včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li zákonem stanoveno jinak.

Tyto práva a poznámky budou vymazány z evidence katastru nemovitostí na základě Návrhu na vklad

piáva do katastru nemovitostí, ktený podává a související poplatek na katastru nemovitostí hradí VÍĚz
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aukce/kupující po nabytí vlastnicWí předmětu aukce a jehož přílohou je potvzení o zániku zástavních p,
s úředně ověřeným podpisem navrhovatele aukce.

B. Omezení, které zpeněžením předmětu aukce nezaniknou

- nejsou

5.6. DaIší podstatné okolnosti o předmětu aukce:
Nemovitou věc nebude navrhovatel vyklÍzet, nemovitá věci přejde na nového vlastníka-Vítěze aukce, jak
stojí a leží.

Bod 6. Neinižší podáňí
NejniŽší podání činí: 196.000,- Kč (slovy: sto devadesát šest tisíc korun česlcých).

Íto,d7. Minimální příhoz:
Minimálnípříhoz se stanovuje v sou|adu se smlouvou o provedeníaukce na ástku 2.0oor- Kč

Bod 8. Aukční jistota
Aukční jistota nebude požadována.

Bod 9. Registrace účastníků aukce
Aukce se mŮŽe ÚČastnit pouze ten, kdo je účastníkem aukce probíhající na portálu www.drazby-
exekutori.cz, kde prokáŽe svoji totožnost.

Aukce se nesrní jako účastník aukce účastnit povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel (ka)
povinného, pokud jsou postiŽeny nemovitosti dosud ve společném jmění manželů) a úástník aukce, ktený
nezaplatil nejvyŠŠÍ podání v předchozí draŽbé, jakoŽ i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři,
zaměstnanci soudních exekutorŮ, a ti, jimŽ v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, K aukci musí b,ýt
účastník aukce přihlášen nejpozději 30 minut před jejím zahájením.

ÚČastníkem aukce se mŮže stát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede základní registraci na
draŽebním poftálu www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registračního formuláře
umístěného www.drazby-exekutori.cz/registrace zpŮsobem tam uvedeným provozovateli dražebního
portálu. ÚČastnít< aukce je povinen vypinit v registračním formuláři všechny povinné údaje, jinak mu
nebude umoŽněno registraci dokonČit. UČastník aukce je povinen v registračním formuláři uvést pravdivé a
aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdirných informací způsobí. V případě,
Že po provedení registrace dojde k jakékolí změně v údajích uvedených v registračním formuláři, je
ÚČastník aukce povínen toto oznámit provozovateli dražebního portálu. Provozovatel dražebního portálu
zajistÍ, aby byl registraČní formulář v elektronické podobě uložen v uživatelském účtu účastníka aukce a
přístupný vŠem uživatelŮm k jejichž aukcím se účastník aukce přihlásí. Účastník aukce je povinen si při
registraci zvolit uŽivate|ské jméno, pod kter.ým se bude eleKronichých aukcí účastnit pod statusem
ÚČastníka aukce Či draŽitele. Uživatel je povinen zdňet se užívání jakýchkoliv hanlirných, urážlirných či
vulgárních označení, v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého uvážení buď regístraci
uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

Pro fyzickou osobu, Kerá má v úmyslu se aukce účastnit jako účastník aukce a předmět aukce nab,ýt do
svého výlučného vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registračníformulář označený ,,?(zIcÁ oSoBA' a
tento opatřit srným podpisem s úředním ověřením á doručit jedním z nže uvedených způsobů provozovateli
dražebního poftálu.

Pro fyzické osoby, které majív úmyslu se aukce ÚČastnit jako společní dražitelé a nab,ýt předmět aukce do
podílového spoluvlastnictvÍ, jsou povinni vyplnit regístraČníformulář označený ,,SPoLUVI-ASTNICKý poDÍL"
v němž uvedou zejména, v jakém poměru jim má b,ýt udělen příklep a ktený ze společných účastníku aukce
je oprávněn i jménem ostatních účastníku aukce činit podání a tento všichni opatřit svými úředně
ověřenými podpisy a doručit jedním z níže uvedených zpŮsobů provozovateli dražebního portátu.

Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se aukce účastnit jako společní účastníci aukce - manželé a předmět
aukce nab,ýt do společného jmění manželů, jsou povinni vyplnit registrační formulář označený ,,spoLEČNÉ
:NĚruÍ MANŽELŮ", v němž uvedou, Kený z manželů bude jménem manželů činit podání a tento oba opatřit
svým úředně ověřeným podpisem a doručít provozovateli dražebního portálu.
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/io právnickou osobu, která má v úmyslu se aukce účastnit a předmět aukce nab,ýt do svého výlučného
"Vlastnicwí, platí, že je povinna prostřednictvím svého statutarního zástupce nebo jiné osoby, která je

' oprávněna za právnickou osobou jednat, vyplnit formulář oznaČený ,,PMVNICKA OSOBť, v němž osoba,
která formulář vyplňuje, označí, z jakého titulu vypl,ývá její oprávnění jednat za právnickou osobou a tento
opatřit srným úředně ověřeným podpisem a spolu s ověřeným aKuálním výpisem z obchodního rejstříku
doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portalu.

pro právnickou osobu, která má v úmyslu se aukce Účastnít jako společný účastník aukce s jiným

účastníkem aukce, platí přiměřeně předchozí ustanovení.

pro účastníka aukce, ktený má v úmyslu se zúČastnit aukce a svědČí mu předkupní právo k předmětu
aukce, je povinen tuto skutečnost prokázat způsobem stanoveným nfte. Za prokázání předkupního práva,

nelze-li tuto skutečnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se povaŽuje zejména doručení aktuálního
uýpisu listu vlastnictví, či originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy, z nft. předkupní právo vypl,ývá.

Bod 10. Odeslání reoistračního formuláfu
Účastnír aukce aby se mohl účastnit aukce, doručívyplněný registrační formulář provozovateli dražebního
portálu jedním z následujících způsobů:
a) Registrační formulář vytiskne, vlastnoručně podepíŠe, nechá wŮj podpis na formuláři úředně ověřít a
nechá listinu převést autorizovanou konvezí do eleKronické podoby. V této podobě ho doručí
provozovateli dražebního portálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.
b) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaruČeným elektronickým
podpisem a v této formě ho doručí, je-lí to moŽné, provozovateli draŽebního portálu do jeho datové
schránky:dbdfdti. 1

c) Registrační formulář osobně podepíše před uživatelem, jehož aukce má v úmyslu se účastnit a současně
mu prokáže svoji totožnost platným osobním dokladem. Protokol předá uživatelí, ktený ho doručído datové
schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konvezído elektronické podoby.
Vyplněný registrační formulář musí b,ýt doručen provozovateli draŽebního portiálu nejdéle 24 hodin před
zahájením aukce.
Způsob informování o postupu při aukci a odkaz na internetové stránky, na ktených je tento postup
aleřejněn: Způsob aukce, způsob registrace účastníkŮ aukce i veřejnosti a postup při aukci je zveřejněn na
internetové adrese: http ://www.drazby-exekutori.czlnapoveda.aspx

Bod 11. Výběr nelvhodněJší nabídky a hodnotící krltéria:

11.1. Hodnotícím kritériem nejvhodnější nabídky je nejvyŠŠÍ nabídnuta kupní cena.
Navrhovatel aukce může rozhodnout, že nejvyšší podaná nabídka není dostatďná a vyhrazuje si právo
v takovém případě kupní smlouvu s účastníkem aukce, Kerý nejvyšší nabírdku učinil, neuzavřít. V tomto
případě je organizátor aukce povinen na základě pokynu navrhovatele vrátit Vítězi aukce vše, co doposud
na jeho účet v rámci aukce složil, a to bez zbytďného odkladu. Navrhovatel je oprávněn kdykoliv od aukce
upustit. v takovém případě je organizátor aukce povinen vyrozumět o upuštění od aukce všechny účastníky
aukce a postupovat způsobem uvedeným pro vrácení aukČní jistoty a uhrazené ceny či její ástí dosažené
v aukci.

11.2. Vyrozumění o výsledku aukce:
Vitěz aukce bude vyrozuměn organizátorem aukce e-mailem (na adresu, jež uvedl při registraci) o tom, zda
navrhovatel akceptuje jeho nabídku, nejpozději do 5 pracovních dní od okamžiku, kdy organizátor aukce
obdžípísemné stanovisko navrhovatele aukce k výsledku soutěžního kola aukce.

11.3. Lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Aukční jistota se započíbavá VíĚzi na cenu dosaŽenou v aukci. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce
povinen uhradit ve lhŮtě nejpozději do 20 dnŮ ode dne kdy bude vyrozuměn organizátorem aukce e-
mailem (na adresu, jeŽ uvedl při registraci) o tom, Že navrhovatel akceptuje jeho nabídku. Kupující bude
povinen složit kupní cenu na účet navrhovatele Č.Ú. Č.Ú. 295832049/0300 VS 111 vedený u Československé
obchodní banky a.s. před podpisem kupní smíouvy.

Neuhradí-li Víěz aukce cenu dosaŽenou v aukci ve stanoveném termínu, je povinen uhradit organizátorovi
aukce smluvní pokutu ve výši aukční jistoty. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni, v němž
marně uplynula lhůta pro úhradu ceny dosažené v aukci. Organizátor aukce je oprávněn jednostranně
zapďíst pohledávku VíĚze aukce na vrácení aukČní jistoty za organizátorem aukce oproti pohledávce
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organizátora aukce za VÍĚzem aukce na Úhradu smluvní pokuty za nedoplacení v1Ězné ceny dosahv aukci ve stanoveném termínu
11,4, Navrhovatel aukce má Právo uzavřít s VÍĚzem au[ce.Kupní smlouvu na nemovitost, kde prodávajícje Navrhovatel aukce a kupující je VÍtěz 

3y.kcer .kde předměi_".T tét" *oňr ,rrouuv na nemovitost jePředmět aukce s kupní cenou i,e vgsi Nejvyšší nubiary riaru'j"n "xuňiHkidu;i;řj; toto právo musí b,ýtuPlatněno Navrhovatelem aukce do 30 dnd ode dne ťoňani Áut.e rciare jg| ,přá? ii,ot "l, obsahem KupnísmlouvY bude ujednání dle §1918 občanského zákoníku, že vítĚi-au'k;; j;6'ilpujrci tupuje předmět
aukce, jak stojí a leží ve stavu jakém se nachází.
11,5, Pokud Organizátor aukce jménem Navrhovate]e aukce nedoručí Vítězi aukce v opční lhůtě Výzvu,potom Ví'Ěz aukce nemá povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu.--' 

--"--
11.6. Navrhovatelaukce nemá povinnost uzavřít Kupnísmlouvu s víĚzemiut<ce.
11,7, Pokud organizátor aukce jménem Navrhovatele aukce doručí vítězi auice Wrozumění o tom, ženavrhovatel akcePtuje jeho nabídku, je Vítěz aukce povinen ve lhůiě d; 3Ó d66.-o; o'ooa"ni Výuy uzavřítKupnísmlouvu/ za podmínky, že bude složena celá kupní..nu dl" bodu 11.3.

Bod 12. Prohlídka předmětu aukce
ProhlírCka předmětu aukce byla stanovena na §lto dva termíny:
1. termín dne: ll.t.2022v 10:00 hod.
2, termín dne: 1811.2O22 v 1O:OO hod.

MÍsto ProhlídkY se stanovuje: na veřejné komunikaci, ulice ořechová, v blízkosti rodinného domuč.p.2556 l 7 5, Šťern berk.
Pokud vlastník nebo osoba, Kerá má předmět aukce v držení 19bo nájmu, neumožní řádnou prohlídku
Předmětu aukce, bude Prohlídka provedena v rámci ,oZnŇÓohiíd6, .GÉ;#í;ipných komunikací a
Ploch, a dále také nahláJnutím do dokumentace k Předmětu araZai,iÁá*r.eň"iárriku, lirtu vlastníctví akatastrálních map.
Vzhledem k Povaze objektu je Pohyb ÚČastníkŮ. qrožný pouze ve skupíně, v doprovodu pověřené osoby,stejně tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oaÉv'a ouuv.

Bod 13. Předání předmětu aukce
13,1, Navrhovatel aukce Předá předmět aukce VíĚzi.aukce neJpozději do 20 pracovních dnů po uhrazenícenY a PodPisu kuPnísmlouvy, nebude-li písemně dohodnuto;iirar. Ó před6i;ňř;weti nemávi&h ;É;ibude sepsán předávací protokol.

13,2, Předmět aukce je v souČasné době užíván jeho vlastníkem - insolventním dlužníkem. Dle ust. §285odst,2 iZ je insolvenČní dlužník Povinen předměf aukce po zpeněžá.iryxi,oii. r,r""ii.i-ri tak dobrovolně,může se nouý vlastník domáhat výklizení žánOou u soudu.
Dle informací navrhovatele předmětu aukce není uzavřena nájemní smtouva.

13.3. VeŠkeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese Vítěz aukce.

13,4, NebezPďí ŠkodY na Předmětu aukce přechází na Vítěze áukce dnem předání předmětu aukce, týžden Přechází na VÍtěze aukce odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti i preométem aukce.

u}3gňly;.d, v Chn*.:,Han. .,\9 :l),}"!t

Podle ověřovací knihy obecního úřadu Chromď poř. č. legalizace: ts4l2021ylastnoffJfudepsar - uznal podpis na listjně za vtasrripavlína;ašrová,E:
jméno/a, příjmení, datum a místo narozenDadatele

-

_adres 
ml'§b třValďp pobyfu - adrc<ardÉ-.ehÁ+na-ú*mí čn adre$ .yd'išé rnimo území čR

-

il^J;#$T#lilTj.ffi *y.Jišěny osoóní,Jdaie, uvedené v této ďě-"*, *2y'.%
Legalizaciprovedl/a: Kateřina Hanáková 

[^'*.-\ € _ě" J)
Aukční vyhlriška č, A2l l55



6ffiffii*,***,**

--

;;,:Xffi; ffi.W býY lur.'u qobal.óal., M*4, uro cÝrowl úlo*ltMrů$&bú
#@lg;g*,l**

€,,:,č


