
BONA ELECTA ... Vaše dobrá vo|ba ...
dražební a realitní společnost

,Y

AU KCNI \ffH LASKA č. A22160

Bod 1. Označení orgaQizátora aukce 
"a 

navrhovatele
BONA ELECTA s.r.o., IC 27792609, DIC: CZ2779Z609
se sídlem Ostrava, Moravská,Ostrava, Poštovní L7g4l17, PSČ: 702 00
zapsána v obchodním rejst íku vedeném KrajskYm soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51947
jednajíČí jednatelem Vlastimitem ŠtrbavYm
bankovní spojení: Česká spo ltelna; d.s. č.rj. rZrS495379l0BOO
(dále též jako organizátor aukce)

a!

AAA INSOLVENCE OK v.o.s., rČ: 2935594O, DIČ: CZ2935594O
se sídtem Nov, Jičín, K Nemocnici 168/18, PSČ 74L 0I, korespondenčníadresa Rožnov pod Radhoštěm,
Letenská 7L4,PSC:756 61, Mgr. Antonín Jurečka, ohláŠen, společník, vykonávajícíjménem AAA
INSOLVENCE OK v.o.s., funkci insolvenčního správce dluŽníka: Jitka Haklová, r.č.6661I4l1575, trvale
LuhaČovice, Masarykova 10B, PSC:76326v ízení Č.j. KSBR47 INS 2593612020.
(dále též jako nayrhovatel)

Bod 2. Zp sob provedení aukce:
Aukce proběhne formou elektronické aukce prost ednictvím elektronického dražebního systému na
i nternetové ad rese www. d razby-exekuto ri.cz

Bod 3. Zahájení aukce:
Elektronická aukce bude zahájena dne 15.2,2022 v 9:0O hod. (od této chvíle mohou ričastníci aukce činit
podání).

Bod 4. Ukončení aukce:
Elektronická aukce bude skončena nejd íve dne 15.2.2022 v 9:3O hod. Aukce se však koná, dokud
ťrčastníci aukce činí podání. Bude-li v posledních pěti minutách p ed stanovenym okamžikem ukončení
aukce učiněno podánl, posunuje se okamžik skončení aukce na okamžik po uplynutí pěti minut od
posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. V takovém p ípadě se okamžik skončení
aukce opět posunuje o pět minut, dokud rjčastníci aukce činí podání.,
Podání se považuje za učiněné pouze v p ípadě, že bylo systémem elektronickYch dražeb častníkovi aukce
zpětně potvrzeno - podání se objevíon-line v seznamu p ijat, ch podání.

Bod 5. P edmět aukce
5.1. Označení p edmětu aukce:
a) Podíl ve v,ši 359/113004 k nemovit m věcem včetně všech součástí a p íslušenství zapsan,ch na
LV Č.235 u Katastrálního rj adu pro Zlínsklí kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobouky, katastrální r]zemí
Luhačovice, a to:
- p.č.263l18 - orná p da o uimě e 169m2
- p.č.I079l2I - trval,i travní porost o v, mě e 8431m2
- p.č.l089/13 - trualli travní porost o v, mě e 1215m2
- p.č.I89L|2I - trval, travní porost o v, mě e 240 m2
- p.č.199B/56 - orná p da o v, mě e LO2m2
- p.č.199B/63 - orná p da o v, mě e 24m2
- p.č.2025l2 - trval, travní porost o u mě e 54m2
- p.č.20B7l3 - trval, travní porost o u mě e 51m2
- p.č.2090lL - trval, travní porost o v mě e 307m2
- p.č.2090l2- trual, travní porost o v,mě e 55m2
- p.č.2222lt3 - orná p da o v mě e23m2
- p.č.2222l2l - orná p da o vymě e 316m2
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- p.č.2222l22 - orná p da o vlimě e I67BOn2

b) Podíl ve v,Ši 3591113004 k nemovit m věcem včetně všech součástí a p íslušenství zapsan,ch na
LV Č. L092L u Katastrálního rj adu pro Zlínsk, kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobouky. katastrální
rjzemí Luhačovice, a to:
- p.Č.St.999ll-zastavěná plocha a nádvo í o v,mě e I54 m2. Na pozemku stojí stavba: bez čp/če,
zem.stav, zapsána na LV Č.68.
- p.Č.St.I4BLll - zastavěná plocha a nádvo í o v,mě e 140 m2. Na pozemku stojí stavba: bez čp/če,
zem.stav, zapsána na LV č.68.
- p.č.2060/8 - ostatní plocha o v,imě e 11 m2
- p.č.2060l2l - ostatní plocha o v mě e 29 m2
- p.č.2060122 - ostatní plocha o rn mě e 573 m2
- p.č.2060l23 - ostatní plocha o v, mě e I2I m2
- p.č.]060l27 - ostatní plocha o v, mě e 16 m2
- p.č.2a30l4 - ostatní plocha o v, mě e 3 m2

c) Podíl ve v Ši 359lt13004 k nemovit, m věcem včetně všech součástí a p íslušenství zapsan,ch na
LV Č.11152 u Katastrálního adu pro Zlínskli kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobout<y, ratastrální
uzemí Luhačovice, a to:
- p.č.2060l3} - ostatní plocha o v mě e 350 m2
- p.Č.Z+ZOln - ostatní plocha o rn mě e 64I m2
- p.č.2430lí - ostatní plocha o v, mě el883 m2
- p.Č.2434l37 - ostatní plocha o v,mě e357 m2
- p.Č.2434l55 - ostatní plocha o v mě e7L m2
- p.Č.2aa0l26 - ostatní plocha o v, mě e 687 m2 t

- p.č.2440l29 - ostatní plocha o v, mě e 4B2 m2
- p.č.2a6q34 - ostatní plocha o vlímě e 91 m2

d) Podíl ve v' Ši 359lL13004 k nemovit,m věcem včetně všech součástí a p íslušensryí zapsan, ch na
LV Č. Ll477 u Katastrálního adu pro Zlínsk kraj, katastrální pracoviště Valašské Kloboury, tatastrální
ljzemí Luhačovice, a to:
- p.č.2079/6 - lesní pozemek 30 m2

e) Podíl ve rn Ši 3591113004 k nemovit m věcem včetně všech součástí a p ístušenství zapsan, ch na
LV Č. Lt478 u Katastrálního rj adu pro Zlínsk, kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobouty, tatastrální
uzemí Luhačovice, a to:
- p.Č.lB9B/1 - lesní pozemek 13B m2
- p.č.1898/6 - lesní pozemek 61 m2
- p.č.2033/3 - lesní pozemek 67 m2
- p.č.2062lL - lesní pozemek I92 m2
- p.Č.2078,lI - lesní pozemek 4016 m2
- p.č.2079l2 - lesní pozemek 473O5O m2
- p.Č.2079l12 - lesní pozemek I57 m2
- p.Č.2079l17 - lesní pozemek 653 m2
- p.Č,2079l18 - lesní pozemek 1B3 m2
- p.Č.2079l35 - lesní pozemek 2t97 m2
- p.Č.Z079l45 - lesní pozemek 110 m2
- p.Č.20B0 - lesní pozemek 4388 m2
- p.Č.2085lI - lesní pozemek 13968 m2
- p.č,2t19 - lesní pozemek 1093 m2
- p.č.22lal5 - lesní pozemek 46 mz
- p.Č.2265 - lesní pozemek 17896 m2
- p.Č.23I5l4I - lesní pozemek 499I m2
- p.č.23 L5l46 - lesní pozemek 8259 m2
- p.č.2315lso - lesní pozemek L24L m2
- p.č.23I5l54 - lesní pozemek 23876 m2
, p.č.23I5l6L - lesní pozemek 29697 m2

f) podíl ve v,ši 3591113004 k nemovit m věcem
LV č.11682 u Katastrálního rj adu pro Zlínsk, kraj,
ljzemí Luhačovice, a to:
- p.č.5a6 F5 - lesní pozemek 224292 m2
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5.2. Popis p edmětu aukce:
P edmětem aukce jsou spoluvlastnické podíly na pozemcích, Keré se nacházejí v nezastavěném a
zastavěném rizemí katastrálního rjzemí LuhaČovice, vŠe, jak je uvedeno v bodu 5.1. této aukční vyhlášky.

5.3. Úaale o p edmětu aukce uvedené v této aukční vyhlášce, zejm. pak o právech a závazcích na
P edmětu aukce váznoucÍ,ch, jsou uvedeny pouze podle dostupn,ch informací, a navrhovatel aukce za
nesprávnost takov, ch ridaj tedy neodpovídá. Nov,i vlastník-VÍĚz aukce p ebírá nemovitost, jak stojí a leží.

5.4. Oprávnění navrhovatele disponovat s p edmětem aukce vyp|Wá z toho, že navrhovatel je
insolvenČním správcem dluŽníka, p edmět aukce je ádně zapsán v soupise majetkové podstaty dle zákona
Č. L82l2006 Sb., insolvenČní zákon. Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 47 INS 2593612020 ze
dne 17.I2,20Z0 schválil soud oddlužení a uložil dlužníkovi vydat v, še uveden, p edmět aukce ke
zpeněžení.
K p ímgmu prodeji a ke zpeněžování aukcí udělili pokyn zajištění vě itelé, dle ustanovení 2g3
Insolvenčního zákona, a to:

1. Exekutorsh ti ad Cheb, Mgr. David Koncz, soudní exekutor dne 29.I0.202L
2, FinanČní ti ad pro Zlínsh kraj, Územní pracoviště ve Zlíně dne 15. Io.202L
3. VŠeobecná zdravotní pojiŠťovna České republiky, regionální pobočka Ostrava dne 16. 11. 2O2L

5.5. S p edmětem aukce jsou spojeny tyto závazky:

Závazky váznoucí na p edmětu aukce
Dle ustanovení insolvenČního zákona Č. 18212006 v platném znění zpeněžením majetkové podstaty zanikají
v rozsahu, v němŽ se t, kají zpeněŽeného majetku Činky na ízení v, konu rozhodnutí nebo exekuce, činky
doručení vyrozum_ění o zahájení exekuce a ričinky vydanlich exekučních p íkaz , jakož i ostatní závady
váznoucí na zpeněŽovaném majetku, vČetně neuplatněn, ch p edkupních práv podle 2B4 odst. 3 a 4 a
vČetně závad zapsanych ve ve ejném seznamu, není-li zákonem stanoveno jinak.
Tato práva a poznámky budou vymazány z evidence katastru nemovitostí na základě Návrhu na vklad
Práva do katastru nemovitostr, KerY podává a související poplatek na katastru nemovitostí hradí vítěz
aukce/kupujicí po nabytí vlastnicWÍ p edmětu aukce a jehož součástíje powrzení o zániku zástavních práv
s edně ově en,m podpisem Navrhovatele aukce. Nov, vlastník (vítěz aukce) nese náklady na p íslušn,
poplatek katastru za provedení vymazu zástavních práv.
VeŠkerá zajiŠťovací práva a b emena váznoucí na p edmětu aukce jsou zapsána v evidenci Katastrálního

adu pro Zlínslc kraj, katastrální pracoviŠtě Valašské Klobóuky,.katastrální zemí Luhačovice, na LV č.235,
LV Č.I092l, LV Č. LLL52, LV č.IL477, LV č.II47B, LV č.11682, na vyžádání u organizátora aukce.

5.6. Další podstatné okolnosti o p edmětu aukce:
P edmět aukce nebude navrhovatel vyklízet, p edmět aukce p ejde'na nového vlastníka-Vítěze aukce, jak
stojí a leží.
Vlastnické právo k p edmětu aukce p ejde na nového vlastníka-Vítěze aukce vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, a to s právními ričinky ke dni podání návrhu na zahájení ízení
o povolení vkladu v]astnického práva do katastru nemovitostí.

Bod 6. Neinižší podání
ruejnižsiffi0o,-Kč(slovy:čtyicetpěttisí.ckorunčeshch).

Bod 7. Minimální p íhoz:
Minimální p íhoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení aukce na částku 1.ooor- Kč

Bod 8. Aukční iistota
Aukční jistota nebude požadována.

Bod 9. Reqistrace ričastník aukce
Aukce se m Že rjČastnit pouze ten, kdo je riČastníkem aukce probíhající na portálu www.drazby-
exekutori.cz, kde prokáŽe svoji totožnost.

Aukce se nesmí jako riČastník aukce Častnit povinn , manžel povinného (p ípadně b,val, manžel (ka)
povinného, pokud jsou postiŽeny nemovitosti dosud ve spoleČném jmění manželr3) a ričastník aukce, kten
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nezaplatil nejvyŠŠÍ podání v p edchozí draŽbé, jakoŽ i soudci, zaměstnanci soud , soudní exekuto i,
zaměstnanci soudních exekutor , a ti, jimŽ v nabytí věci brání zvláštní právní p edpis. K aukci musí b,t
rjčastník aukce p ihlášen nejpozději 30 minut p ed jejím zahájením.

ÚČastníkem aukce se mr]že stát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede základní registraci na
draŽebním poftálu www.drazby-exekutori.cz a prokáŽe svoji totožnost odesláním registračního formulá e
umístěného www.drazby-exekutori.czlregistrace zpr3sobem tam uveden m provozovateli dražebního
portálu. ÚČastník aukce je povinen vypinit v registračním formulá i všec'hny povinné daje, jinak mu
nebude umoŽněno registraci dokončit. Účastník aukce je povinen v registračním formulá i uvéit piavdivé a
aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, Kerou neuvedením pravdiv,ch informací zp sobí. V p ípadě,
Že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v dajích uvedenych v registračním formulá i, je
Častník aukce povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu. Provozovatel dražebního portálu

zajistr, aby byl registrační formulá v eleKronické podobě uložen v uživatelském rjčtu častníka aukce a
prístupn, vŠem uživatel m k jejichž aukcím se ričastník aukce p ihlásí. Účastník aukce je povinen si p i

registraci zvolit uŽivatelské jméno, pod kten m se bude eleKronickYch aukcí častnit pod statusem
tiČastníka aukce či dražitele. UŽivatel je povinen zdňet se užívání jalc chkoliv hanlirn ch, urážlivych či
vulgárních označení, v opačném prípadě je administrátor oprávněn podle svého uvážení bud' regístraci
uŽivatele a jeho r]čet,bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

Pro fyzickou osobu, která má v ťrmyslu se aukce ťrčastnit jako ričastník aukce a p edmět aukce nab,t do
svého v, lučného vlastnictv| platí že je povinna vyplnit registrační formulá označenÝ ,,FYZICKÁ osogn' a
tento opat it svlim podpisem s ri edním ově ením a doručit jedním z níže uvedenych zp sob provozovateli
dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, Keré mají v rlmyslu se aukce častnit jako společní dražltelé a nab,t p edmět aukce do
podílového spoluvlastnictvÍ, jsou povinni vyplnit registraČní formulá označeny ,,SPOLUVIáSTNICKÝ poDÍL"
v němŽ uvedou zejména, v jakém poměru jim má b, t udělen p íklep a kten ze společn, ch častníku aukce
je oprávněn i jménem ostatních ričastníku aukce Činit podání a tento všichni opat it svymi ťr edně
ově enymi podpisy a doručit jedním z níže uvedenych zp sob provozovateli dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, které mají v rimyslu se aukce rjčastnit jako společní rjčastnki aukce - manželé a p edmět
au[ce. nab, t do^spoleČného jmění manžel , jsou povinni vyplnit registrační formulá označeny ,,SpOLEČNE
:YtĚruÍ MANŽELŮ", v němž uvedou, kten z manžel bude jménem manžel činit podání a tenio oba opat it
svYm edně ově en, m podpisem a doručit provozovateli'dražebního portálu.
Pro právnickou osobu, která má v rimyslu se aukce ričastnit a p edmět aukce nab,t do svého v, lučného
vlastnictvÍ, plat| Že je povinna prost ednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je
oprávněna za právnickou osobou jednat, vyplnit formulá označeny ,,PRÁVNICKn osogA', v němž osoba,
která formulá vyplňuje, označí, z jakého titulu vypl,ivá její oprávněníjednat za právnickou osobou a tento
opat it svYm rj edně ově en m podpisem a spolu s ově en m aktuálním rn pisem z obchodního rejst íku
doruČit jedním z níže uveden ch zpťrsob provozovateli dražebního portálu.

Pro právnickou osobu, Kerá má v rimyslu se aukce rjčastnit jako společn častník aukce s jin,m
ričastníkem aukce, platí p imě eně p edchozí ustanovení.

Pro rjČastníka aukce, kten má v rimyslu se z rčastnit aukce a svědčí mu p edkupní právo k predmětu
aukce, je povinen tuto skuteČnost prokázat zp sobem stanovenym níže. Za prokázání p edkupního práva,
nelze-li tuto skuteČnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považuje zejména doručení aktuálního
ui pisu listu vlastnicWí, či originálu nebo edně ově ené kopie smlouvy, z níž p edkupní právo vypl,vá.

Bod 1o. odeslání reoistračního formulá e
Účastníkffistnitaukce,doručívyplněn'registračníformuláprovozovatelidražebního
portálu jedním z následujících zp sob :

a) Registrační formulá vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá sv j podpis na formulá i rj edně ově it a
nechá listinu p evést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podobě ho doručí
provozovateli dražebního portálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.
b) RegistraČní formulá p evede do formátu .pdf, dokument opat í svYm zaručen m elektronick m
podpisem a v této formě ho doručÍ, je-li to moŽné, provozovate]i dražebního portálu do jeho datové
schránky:dbdfdti.
c) Registrační formulá osobně podepíše p ed uživatelem, jehož aukce má v myslu se častnit a současně
mu prokáŽe svoji totoŽnost platn, m osobním dokladem. Protokol p edá uživateli, kten ho doručí do datové
schránky provozovatele portálu p evedeny autorizovanou konverzí do elektronické podoby.
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VYP|něn registraČní formulá musí b,t doruČen provozovateli dražebního portálu nejdéle 24 hodin p ed
zahájením aukce.
ZP sob informování o postupu p i aukci a odkaz na internetové stránky, na kten ch je tento postup
zve ejněn: ZPr3sob aukce, zp sob registrace rjčastník aukce i ve ejnosti a postup p i áurci;e zve e3něn na
i nternetové ad rese : http : //www. d raz by-exekuto ri. czl napoveda .as px

Bod 11. V běr nejvhodnější nabídky a hodnotící kritéria:

11.1. Hodnotícím kritériem nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídnutá kupní cena.
Navrhovatel aukce m Že rozhodnout, Že 1ejvyŠŠÍ podaná nabídka není dostatečná a vyhrazuje si právo
v takovém P ÍPadě kupní smlouvu s riČastníkem aukce, kten nejvyšší nabídku učinil, neuzáv ít. Ňavrhovatel
je oPrávněn kdYkollv od aukce upustit. V takovém p ípadě je organizátor aukce povinen vyrozumět
o upuštěníod aukce všechny častníky aukce.

LL.Ž. Vyrozumění o v, sledku aukce:
VÍtěz aukce bude vyrozuměn organizátorem aukce e-mailem (na adresu, jež uvedt p i registraci) o tom, zda
navrhovatel akceptuje jeho nabídku, nejpozději do 5 pracovních dní od okamžiku, kdy orga nízátor aukce
obdrŽÍ písemné stanovísko navrhovatele aukce k u sledku soutěžního kola aukce.

11.3. Lh ta a zp sob rihrady ceny dosažené v aukci:
Cenu dosaŽenou v aukci je VÍtěz aukce povinen uhradit ve lh tě nejpozději do 20 pracovních dn ode dne
kdY bude vyrozuměn organizátorem aukce e-mailem (na adresu, jež uvedl p i registraci) o tom, že
navrhovatel akcePtuje jeho nabídku. VÍtěz aukce bude upozorněn na nutnost složit Řupní .'"nu na rjčet
navrhovatele Č.rj. 29671069210300 VS:666114L575 p ed podáním návrhu na vklad.
NeuhradÍ-li VÍtěz aukce cenu dosaŽenou v aukci ve stanoveném termínu, je povinen uhradit organizátorovi
aukce smluvní pokutu ve v,Ši 10.000,-KČ. Smluvní pokuta je splatná dňe následujícího po jni, v němž
marně uplynula lh ta pro hradu ceny dosažené v aukci.
IL4. Navrhovatel aukce má právo uzav ít s VÍĚzem aukce Kupní smlouvu na nemovitost, kde prodávající
je Navrhovatel aukce _a kupující je VÍtěz aukce, kde p edmětem této Kupní smlouvy na nemovitost je
P edmět aukce s kupní cenou ve rn Ši NejvyŠŠí nabídky (dále jen "Kupní smlouva"), kde ioto právo musí b, t
uPlatněno Navrhovatelem aukce do 30 dn ode dne konání Aukce (dále jen ,,opčÁi lr,ftu";. cibsatrem rupní
smlouvY bude ujednání dle 1918 obČanského zákoníku, že Vítěz aukce jako kupujíci kupuje p edmět
aukce, jak stojí a leží ve stavu jakém se nachází.
11.5. Pokud Organizátor aukce jménem Navrhovate]e aukce nedoručí Vítězi aukce v opční lh tě yyzvu,
Potom VÍtěz aukce nemá povinnost uzav ít s Navrhovatelem Kupní smlouvu. \

11.6. Navrhovatel aukce nemá povinnost uzav ít Kupní smlouvu s Vítězem aukce.
t1.7. Pokud Organizátor aukce jménem Navrhovatele aukce doručí Vítězi aukce v opční lh tě vyzvu
Navrhovatele k uzav ení Kupní smlouvy (dále jen ,,Yyzv, "), j Vítěz aukce povinen ve lhtitě do 14 on po
obdržení VÝzw uzav ít Kupní smlouvu.

Bod 12. Proh!ídka p edmětu aukce
tZ.t. Prohlídka p edmětu aukce se nekoná.

Bod 13. P edání p edmětu aukce
13.1. P edmět aukce nemovité věci se považují za p edané okamžikem uzav ení kupní smlouvy.
P edmět aukce se PovaŽuje za p edan, okamŽikem uzav ení kupní smlouvy. V souvislosti s p edánlm
P edmětu aukce nebude mezi stranami sepisován p edávající protokol
NebezPeČÍ ŠkodY, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení stavu p edmětu aukce p echází na kupující stranu-
Vítěze aukce ke dni podpisu kupní smlouvy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 7.L.2O22

Mgr. Antonín Jurečka-ohlášen, společník
AAA INSOLVENCE OK v.o.s. Ič:2935594

V Kop ivnici dne 7.L.2O22

BONA ELECTA s.r.o.
vlastimil Štroav, - jednatel

společnosti
insolvenční správce

NAVRHOVATEL

Aukční vyhláška č. A22|60

Strana 5 (celkem 5)



Podb ověrovacl knrhy lVléstskeho uiadu Rožnov pod Radhoštěm

Po č, bgalzace9202ZA
vlastnor čně podepsal* uznalpodprs na lďrně zavlastnit#
irnéno/a, piijmení, datum a t_

ovňŘovAcí pot ožx.c pRo LEGALlz^c|
Podle ově ovaci knihy Městského u 4du Kop ivnice

po . č. legalizace22l2022lSoz
vlas roručně podepsal(-a)r-
(jnéno/o, p |jmen!, dalum a mblo ngroz nt 

' 
dalele)

-

@a",ir, na základě herého byly lišlény osobn! daJe, utr&né v lé'o oÝ oval

V Kopfivnici dne 07.01.2022

prvlína azoyská Sa"*/,/
J';;t ; ;' ;' i ib 

^; 
;i ;i i;j l; ft ;ó:; i: ň ; ;á' i;iái'i ;i;;i' i ;;; a i,

oltsk ť.í;dntho razllka a podpls ově uJlcl osoby

ffi adles+mrstapeb una+lzemiéeské repubikyt

adresa bvdlélě,rnrno t]zeff}i Ce k republky'

-

;*h . či"b d"k6dr, na zatfiIc lterého byly zjištány osobni udqe, uvedené v télo ové ovaci dobžce

V Rožnově pod Radhoštěm dne 07 01 2022
jri,i,i,iž? ň,.ňi 

"rěirr,ói 
ór"Ďy it"ia bgalizaci provedla (n$rc otis} imenovkv)jre-.Óiá'á Írii.eňioveru;rci osoby, která bgalizaci provedla (n$rc ottsf

UÍ:f ;,!;}ir'"'razrtka a podps ověl,ulic t osobv rfur, fr/


