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

AI*KčNÍ \fYH šm č.A22163

Bod 1. Označení orgaBizátora aukce 9 navrhovatele
BONA ELECTA !l. .o.7 IC: 27792609, DICI CZ27792609
se sídlem Ostrava, Moiavská Ostrava, Poštovní L7g4lL7, PSČ: 7OZO0
zapsána'v obchodním rejst íku vedeném Krajslc m soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5L947
jednající jednatelem VlaŠUmilem ŠtrbavYm
bankovni spojení: Česká spo itelna, d.s. č. . 1735495379/0800
(dále též jako organizátor aukce)

a]
A/AA INSOLVENCE OK v.o.s., rČ: 2935594O, DIČ: CZ2935594O
se sítClem Nov, Jičín, K Nemocnici 168/18, PSč 74t 0t, korespondenční adresa Rožnov pod Radhoštěm,
Letenská 7L4, PSČ:756 61, Mgr. Antonín Jurečka, ohláŠen, spoleČní( vykonávající jménem AM
INSOLVENCE OK v.o.s., funkci insol"ončního správce dlqŽníka - manžel :

Mgr. Iveta Popelková Gibalová, -l -_ . trvate bytem Stránl, Uhliska 664, PSČ: 687 65
a Petr Popelka, r Stráni, uhliska 664, PSc 687 65 v Ízení Č.j. KSBR 32 INS 10894l2az0.
(dále též jako navrhovatel,

Bod 2, Zp sob provedení aukce:
Aukce proběhne formou elektronické aukce prost ednictvím elektronického dražebního systému na
i nternetové ad rese www.drazby-exekutori.cz

Bod 3. Zaháiení aukce:
Elektronická aukce bude zahájena dne 18.3,2022 v 9;OO hod. (od této chvíle mohou rjčastníci aukce činít
podání).

Bod 4. Ukončení aukce:
EleKronická aukce bude skonČena nejd íve dne 18.3.2022 v 9:3O hod. Aukce se však koná, dokud
častníci aukce činí podání. Bude-li v poslednírch pěti minutách p ed stanoven, m okamžikem ukončeníaukce

učiněno podán| posunuje se okamžik skončení aukce na okamžik po uplynutí pěti minut od posledního
učiněného podán| nebude-li učiněno další podání, V takovém p ípadě se okamžik skončení aukce opět
posunuje o pět minut, dokud r]častníci aukce činí podání.
Podání se považuje za učiněné pouze v p ípadě, že bylo systémem elektronickYch dražeb častníkovi aukce
zpětně poWrzeno - podání se objeví on-line v seznamu p ijat ch podání.

Bod 5. P edmět aukce
5.1. Označení p edmětu aukce:
a) Podíl ve v,ši 8/1500 k nemovit, m věcem včetně vŠech součástí a p íslušenswí zapsan,ch na
LV č,431 u Katastrálního adu pro Zlínsh kraj, katastrální pracoviŠtě Uhersk,, Brod, katastrální,jzemí Strání,
a to:
- p.č.2955 - lesní pozemek o u mě e 3161m2.

b) Podíl ve v,ši 8/1500 k nemovit, m věcem vČetně vŠech součástí a p íslušensWí zapsan,ch na
LV č.3179 u Katastrálního adu pro Zlínsh kraj, katastrální pracoviŠtě Uhersh Brod, katastrální zemí
Strání, a to:
- p.č.2900l33 - ostatní plocha o rn mě e 92m2,
- p.č.2941 - tesní pozemek o u mě e L77Z2m2t
- p,č,2942 - lesní pozemek o u mě e L39924m2,
- p.č,29a5 - lesní pozemek o v}mě e 3062a7m2,
- p.č.29a6 - lesní pozemek o rn mě e 247Im2,
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- p.č.2947 - lesní pozemek o rn mě e 530t77mz,
- p.č.2948 - lesní pozemek o rn mě e 9248m2,
- p.č.2950 - lesní pozemek o rn mě e 11849m2,
- p.č.2951 - lesní pozemek o rn mě e 4919m2,
- p.č.2963/7 - ostatní plocha o vymě e 475m2,
- p.č.2963l14 - ostatní plocha o rn mě e 79Zm2,
- p.č.2976lLt - ostatní plocha o vymě e 40m2.

5.2. Popis p edmětu aukce:
Pedmětemaurffilastnicképodílynapozemcích,kterésenacházejívnezastavěnémr]zemí
katastrálního rjzemí-Strání, vše, jak je uvedeno v bodu 5.1. této aukČní vYhláŠkY.

5.3. údale o p edmětu aukce uvedené v této aukčnívyhlášce, zejm. pak o právech a závazcích na P edmětu

aukce uáznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupn,ch informacÍ, a navrhovatel aukce za nesPrávnost

takovych dajr3 tedy neodpovídá. Nov, vlastník-Vítěz aukce p ebírá nemovitost, jak stojí a leŽÍ.

5.4. oprávnění navrhovatete disponovat s p edmětem aukce vypl,vá z toho, Že navrhovatel je insolvenČním

správcěm dlužníka, p edmět aukce je ádně zapsán v soupise majetkové podstaty dle zákona Č. 18212006

Sb., insolvenční zákdn. Usnesením Krajského soudu v Brně Č.j. KSBR 32 INS I0894l20Z0 ze dne 7.7.2020

schválil soud oddlužení a uložil dlužníkovi vydat v,iŠe uvedeny p edmět aukce ke zPeněŽenÍ.

5.5. S p edmětem aukce jsou spojeny tyto závazky:

Závazky váznoucí na p edmětu aukce
,,L82lz006vplatnémzněnízpeněženímmajetkovépodstatyzanikají

v rozsahu, v němž se t, kají zpeněženého majetku ričinky na ízení v, konu rozhodnutí nebo exekuce, riČinkY

doručení vyrozuměni o zánajení exekuce a činky vydan, ch exekučních p íkaz , ;akoŽ i ostatní závadY

váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněnych p edkupních Práv Podle 284 odst. 3 a 4 a
včetně závad zapsanych ve ve ejném seznamu/ nenÍ-li zákonem stanoveno jinak.

Tato práva a poinámky budou vymazány z evidence katastru nemovitostí na základě Návrhu na vklad. Pr9Ya
do katastru nemovitóstí, kter, podává a souvisejÍ,cí poplatek na katastru nemovitostí hradí vÍtěz

aukce/kupující po nabytívlastnicwí p edmětu aukce a jehoŽ souČástíje poWrzení o zániku zástavních Práv s

rl edně ově?en,m podpisem Navrhovatele aukce. Novy vlastník (vítěz aukce) nese náklady na p íslušny

poplatek katastru za provedenívymazu zástavních prav. ,

Vesrera zajišťovací práva a b emena váznoucí na p edmětu aukce isou zapsána v evidenci Katastrá]ního

adu pro Žlínst< kraj, katastrální pracoviště Uhersky Brod, katastrální ťrzemí Stránína LV Č.235 a LV Č.3179

na vyžádání u organizátora aukce.

závazkv váznoucí na p edmětu aukce které zoeněŽením p edmětu aukce nezaniknou
ych,takjakjsouzapsánavevidenciKatastrálníhorjaduproZlínsky

kraj, katasirální pracoviště Uhersh Brod, katastrální ťrzemí Strání na LV Č.235 a LV Č.3L79. OPrávněnrim

z p-edkupního práva bude zaslána doporučeně Aukční vyhláŠka na upozornění o konání aukce.

5.6, Další podstatné okolnosti o p edmětu aukce:
PeMdénavrnovatelvyklízet,pedmětaukcepejdenanovéhovlastníka-Vítězeaukce,jak
stojía leží. Vlastnické právo k p edmětu aukce p ejde na nového. vlastníka-VÍĚze aukce vkladem vlastnického

práva do katastru ne*ouitosti dle kupní smlouvy, a to s právními riČinky ke dni podání návrhu na zahájení

ízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostÍ.

Bod 6. Neinižší podání
Nejnižší Ňání činí: 2o.ooor- Kč (slovy: dvacet tisíc korun česlc ch).

Bod 7. Minimální p íhoz:
minimátní p ír,o, se staňovuje v souladu se smlouvou o provedení aukce na Částku 1.0OOr' KČ

Bod 8. Aukční iistota
Aukční jistota nebude požadována.

Bod 9. Reoistrace častník aukce
Aukcese@ieten,kdojeťrčastníkemaukceprobíhajícínaportáluwww.drazby.exekutori.cz,
kde prokáže svoji totoŽnost
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Aukce se nesmí jako častník aukce častnit povinny, manžel povinného (p ípadně b'val' manŽel (ka)

povinného, poruá jiou postiženy nemovitosti dosud ve spoleČném jmění manŽel ) a Častník aukce, kten

n..uprutir 
'*;uysší podání v piedchozí dražbě, jaloi. i soudci, zaměstnanci soudr3, soudní exekuto i,

zaměstnanci souánÉn áxerut* , a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní p edpis. K aukci musí b't
ťrčastník aukce p ihlášen nejpozději 30 minut p ed jejím zahájením,

účastníkem aukce se m že stát každáťyzická nebo právnická osoba, která provede základní registraci na

ár.r.u.i* poftálu www.drazby-exekutoii.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registraČního_ formulá e

umístěného www,drazby_exekutori.czlregistrace zp sobem t9.1 uyeden'im provozovateli draŽebního Portálu,

ft;;ňík aut ce ie povinen vyplnit v ňgistračnÍm formulá i všechny povinné, daje, jinak mu nebude

umožněno registiJci"ooponeit.'Ůčastník aukce je povinen v registračním formulá i uvést Pravdivé a aktuální

informace, jinak ;pŇídá ia škodu, Kerou neuvedením pravdiv,ich informacÍ_zp sobÍ. V P ÍPadě, Že Po

|ioueoení'rógistrace dojde k jakékoli změně v dajích uvedenych v registraČním formulá i, je ťrČastník aukce

povinen toto oznámit provoiovateli dražebního portálu. Provozovatel draŽebního Portálu zajistÍ, abY bYl

registrační formulá v eIektronicre podobě uložen v uŽivatelském rjČtu Častníka aukce a P ÍstuPn vŠem

uživatel m k jejichž aukcím se častník aukce p ihlásÍ. ÚČastník aukce je povinen si P i registraci zvolit

uiiuáiěrire ;mei.,Ó,-póá 
pt.ní,m se bude elektrónick,ch aukcí r]častnit pod statusem tiČastníka aukce Či

dražitele. Uživatel je povinen zdáet se užívání jak, chkoliv hanlivYch, uráŽlirn ch Či vulgárních oznaČenÍ, v

ópáenern p ípadĚ iu udrinistrátor oprávněn poóte svého uvážení bud' registraci uŽivatele a jeho rjČet bez

náhrady ziušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

pro fyzickou osobu, která má v 1lmyslu se aukce ťrČastnit jako. Častník aukce a_PrŤLěL9|!!" nabYt do

,uénó ulilueneno viártni.wi, platí, ZÓ je povLnn9 vyplnit registrační formulá oznaČenÝ ,,ryU9KA OSOBA" a

iuňto ofat it svYm ňápilÓ's iedniim Óvě ením a doručit jedním z nfte uvedenych zp sob provozovateli

dražebního portálu. t

pro fyzické osoby, které mají v rimyslu se aukce ričastnit jako spoleČní draŽitelé a nab'it P edmět aukce do

podílového spoluvlastnicryí, jsou póvinni vyplnit réóirt.eňi form.ulá oznaČeny ,,SPOLUVLASTNICKÝ PODÍl''

v němž uvedou ;"ňil; v Íareri poměru lim má n,ít uOělen p íklep ?. kterY ze společn c! .uČastníku aukce

ie o|rávněn ijméňem osiatÁích rjčástníku áukce činit podání a tento vŠichni opat it svymi rj edně ově enYmi

i,;ábiry á áoň1eit jedním z níže uvedenych zp sob provozovateli dražebního Portálu.

pro fyzické osoby, které mají v r]myslu se aukce rjčastnit jako spoleČní rjČastníci aukce - manŽelé 1n edmět

autcó nabyt o"'r'poÉenénďlmění manžel , jsou povinni yyplnit registrační formulá oznaČenY ,,SPOLECNE
jn,1'ir.r-t'r,l'ÁŇŽĚrg;il;Ř*' ,u"Jou, kten z'manžel bude jménem manžel činit podání a tento oba oPat it

iu[* edně ově en m podpisem a doručit provozovateli draŽebního Portálu. \

pro právnickou árónu, Řterá má v rimyslu ie aukce rjčastnit a p edmět aukce nab' t do svého r,niluČného

vlastniďví, platí, že je povinna prostiednicwím svého statutárnin9 3s|lp.::._']"l1_1':Í.. 
osobY, která je

oprávněn u ,a práuniČkou osobou jednat, vyplnit formulá oznaČeny ,,PRÁVNICKA OSOBA", v němŽ osoba,

Kerá formulá uy|lnu;., označí, z jakého titulu vypl,vá i_ejí oprávnění jednat 
_za právnickou oso.bou a tento

"p.trit 
,w. i,réánc bvcren m póopisep a spoíu s ově en,,m aKuálním rnÍpisem z obchodního rejst íku

ááiueit ;eáním z níže uveden, ch zpr3sob provozovateli draŽebního Portálu

pro právnickou osobu, Kerá má v ťrmyslu se.aukce rjčastnit jako spoleČn, riČastník aukce s jinYm ťrČastníkem

aukČe, platí p imě eně p edchozí ustanovení.

pro rjčastníka aukce, Kery má v rimyslu se zrjčastnit aukce a svědČÍ mu.p edkuPní Právo k P edmětu aukce,

je povinen tuto skuiečnoit prokázai zp sobem stanoven, m níže. Za prokázání p edkuPního Práva, nelze-li

tuto skutečnost zjistit ze spisu soudniho exekutora, se považuje zejména doruČení aktuálního u Pisu listu

vlastnicWí, ei oiijňlu nebo rj edně ově ené kopie smlouvy, z nÍŽ p edkupní právo vYPl'ivá.

Bod 10. Odeslání reoistračního formulá e
ÚJ*t.ir;oručívyplněn'registračníformuláprovozovatelidražebního
portálu jedním z následujících zpr3sobl3:

5i n"Óirtrační formulá uyti.t n'., vlastnoručně podepíše, nechá svr3j podpis na formulá i edně ově it a

nácnítistinu p evést autoiizouunbu konverzí do elektronické podoby. V této podobě ho doruČÍ Provozovateli

dražebního portálu na jeho emailovou adresu spravce@e_aukce.com.

ň) Ř.Óirtračnírormulá p evede do formátu .pdf, dokumenj opat ísvYT zaruČenym elektronick' m PodPisem

a'v téio formě no doručí, je-lí to možné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové schránkY:dbdfdti.

Aukční vyhláška č. A22|63
Strana 3 (celkem 5)



c) RegistraČní foPuláj osobně podepĚe p ed uživatelem, jehož aukce má v timyslu se častnit a současněmu ProkáŽe svoji totoŽnost platn,m osobním dokladem. piotokol p edá ,ii*t.ii, ktuď ň á;illiao aatouéschrálkV Provozovale|e nortálu p eveden autorizovanou konverziao enkirori.rie pááoÉv.
VYPlněn' registraČní formulá musí b,t doručen provozovateIi oražeuníňá-Órulu nejdéle 24 hodin predzahájením aukce.
ZPr3sob informovánío PostuPu p Í aukci a odkaz na internetové stránky, n? kter ch je tento postup zve ejněn:ZP sob aukce, zP sob regístrace ťrčastník aukce i ve ejnostia Óostrió p i aur<iije zve ejněn na internetové

11.1. Hodnotícím kritériem nejvhodnější nabídky je nejvyšší nabídnutá kupní cena.
Navrhovatel aukce m Že rozhodnout, že 1e;vyšŠí poáaná nabídka n"ni aori.i"e.a a vyhrazuje si právov takovém P ÍPadě kupní smtouvu s častníkám aukte, kten nejvyšší.;Ďídd;iinil, náuráuinr. Ňavrnovatetje oPrávněn kdYkoliv od aukce upustit. V takovém p íp'aOě' je organizátor aukce povinen vyrozuměto upuštěníod aukce všechny tičastníky aukce.

11.2. Lh ta a zp sob hrady ceny dosažené v aukci:
Cenu dosaŽenou v aqkci je VÍtěz aukle povinen uhradit ve lh tě nejpozdějí do 20 pracovních dn ode dneukonČení aukce na Čet navrhovatele Č.ti. 29605416210300 vs:iogg+zozl a to p ed podpisem kupnísmlouvy.

11,3, Navrhovatel aukce má Právo uzav ít s VÍtězem aukce Kupní smlouvu na nemovitost, kde prodávajícíje Navrhovatel aukce a kuPujícíje VÍtěz aukce, kde p edmětem této rupní smlouvy na nemovitost je p edmětaukce s kuPní cenou ve rn Ši NejvyŠŠÍ,nabídky (dálejen "Kupní smlo.uva"). obsahem Kupní smlouvy budeujednánídle 1918 občanského zákoníku, že vi,rči, auŘc":atďtupu:fui iupu;u-pĚoret aukce, jak stojí a ležíve stavu jakém se'nachází. r --J'-'

l1.4. Navrhovatel aukce nemá povinnost uzav ít Kupní smlouvu s Vítězem aukce.

11,5, NeuhradÍ-li VÍtěz aukce cenu dosaŽenou v aukci ve stanoveném termínu, je povinen uhraditorganizátorovi aukce smtuvní pokutu ve rn ši 5.000,-Kč.,Smluvní pokuta je splatná Jné ,ialráJr;[rho po dni,v němž marně uplynula lh ta pro hradu éeny aosážené v aurci.'

Bod 12.
l2.1. 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 uruňňi tupní smtouvy. V souvislosti s p edáním
P edmětu aukce nebude mezi stranami sápisován p eaávají,ríliotokol
NebezPeČÍ ŠkodY, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení stavu'p edmětu aukce p echází na kupující stranu_Vítěze aukce ke dní podpisu kupní smlouvy.

Bod t1.

insolvenční správce

v h lť.ť {,z?:pl..... dne..f .ď.;.?a+.?

Mgr. Antonín Jurečka-ohlášen, spotečník
MA INSOLVENCE OK v.o.s. IČ:293559a

v hŇ.,.9--.**.. ..... o n"..P-:},.P. P}2
BONA ELECTA s.r.o.

Vlastimil ŠtrUarn - jednatel společnosti
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