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PBONA ELECTA
\J reolilnío drožební spoléěno l

... Vaše dobrá volba ...

DRAŽHBNÍ WH LAŠrn č. D22L622
o konání ve ejné dražby dobrovolné dle 20 zák.Č, 2612000 Sb,

Bod l. označení dražebníka a navrhovatele
Dražebník: v
BONA ELECTA .í.o.1 IC:277926a9,
se sídlem ostrava, Moravská ostrava, poštovní L794lL7, PSc 702 00
zapsána v obchodním rejst íku ve_deném KrajskYm soudem v Ostravě, oddíl C, vloŽka 51947
jeánající jednatelem MaŠtimilem Štrbayím
www. bonaelecta.cz, ema i l : strbavy@ bonaeleďa. cz

Navrhovatel: v y
AAl[ INSOLVENCE OK v.o.s., IC: 29355940, DIC: CZ2935594O
sásí,dlem NovyJičín, KNemocnici 168/18, PSČ 74tOL, kancelá P erov, Škodova g6lLL, PSČ:750 02,

Ing. Maftina Mitinová, ohlášen,, společník, vykonávajícíjménem AAA INSOLVENCE O{_y.,9.9., insolvenČní

spráuce dlužníka: petra Andn sková, r, , nar. 23.11.1988, bYtem Kromě íŽ, SeleŠovice 39,

PSČ: 767 01, v ízení č.j. KSBR 29 INS 735l2vtt

Bod 2. Zo sob provedení dražby:
Dražba proběhne formou eleKronické dražby prost ednicWÍm eleKronického draŽebního systému na

internetové adrese www.drazby-exekutori.cz

Bod 3. Zaháiení dražby:
Elektronicka dražba bude zahájena dne 23,3.2O22v 1O;OO hod. (od této chvíle mohou draŽitelé Činlt

podání).

Bod 4. Ukončení dražbv:
EleKronická dražba bude skončena nejd íve dne 23.3.2O22v 10.3O hod. DraŽba se vŠak koná, dokud

dražitelé činí podání ( 336i odst. 4 o.s. .); Bude-li v posledních pet| minutách p ed stanovenym

okamžikem ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamŽik skonČení draŽby na okamŽik po

uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání, nebude-li učiněno dalšipodánÍ. V takovém p ípadě

se okamžik skončení dražby opět posunuje o pet minut, dokud draŽitelé Činí podánÍ.
podáníse považuje za učiněné pouze v p ípadě, že bylo systémem eleKronick, ch draŽeb draŽiteli zpětně
potvzeno - podání se objevíon-line v seznamu p ijat, ch podání.

Bod 5. P edmět dražbv
Nemovitá věc včetně všech souéstí a p íslušensWÍ zapsaná na LV Č.191 u Katastrálního ťr adu pro

Zlínslc kraj, katastrální pracoviště Kromě íž, katastrální zemí Lhotka u Kromě íŽe, a to:
- pozemek p.č.a28|L - zahrada.

oprávnění navrhovatele disponovat s p edmětem draŽby vyp|wá z toho, Že navrhovatelje insolvenČním

správcem dlužníka, p edmět dražby je ádně zapsán v soupise majetkové podstaty dle zákona

č. L8Zl2006 Sb., insolvenční zákon.

oprávněnínavrhovatele disponovat s p edmětem draŽby vyp|}^/á z toho, Že navrhovatelje insolvenČním

správcem dlužníka, p edmět dražby je ádně zapsán v soupise majetkové podstaty dle zákona

ei,. Bzlzoo6 sb., insolvenční zákon. Usnesením Krajského soudu v Brně Č.j. KSBR 29 INS 735l202L
schválil soud oddlužení a uložil dlužníkovi vydat vYŠe uveden, p edmět draŽby ke zpeněŽenÍ.



K p ímému prodeji a ke zpeněžování dražbou udělili pokyn zajištění vě itelé, dle ustanovení 293
Insolvenčního zákona, a to:

1. Okresní zpráva sociálního zabezpečení Kromě íž dne 14. 1. 2022
2. Heineken Česká republika, d.s. dne 17. t.20ZZ

poois p edmětu dražbv:

Lv č. 191 - katastrální rjzemí Lhotka u Kromě íže
pozemek p.č.aZUL je užíván jako stavební a zemědělslc pozemek, rozloha pozemku Činí 2977 m2.
plocha pozemku je dle zemního plánu regulovaná z Ll3 jako plocha obytná vesnická a ze 2l3 plocha

zemědělská. Dle teteckého snímku se na pozemku patrně nachází hospodá ské p íst eŠky pro auí ata a

pro usktadnění krmiva pro uffata. Pozemek je rovinat a je p ístupny p es pozemky cizích vlastník
nebo z nezpevněné obecní komunikace.

Bližší popis p edmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, kterY je k dispozici u draŽebníka.

úoale o p edmětu draŽby uvedené v této dražební vyhlášce, zejm. pak o popisu stavu p edmětu dražby
a o právech a závazcích na p edmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podIe dostupn,ch
informací a navrhovatet dražby za nesprávnost takorn ch daj tedy neodpovídá.
Vydražitel p ebírá nemovlté věci jak stojí a leží.

ávazky váznoucí na p edmětu dražby
Dle ustanovení insolvenčního zákona č. L82lZ006 v'platném znění zpeněŽením majetkové podstaty
zanikají v rozsahu; v němž se t kají zpeněženého majetku Činky na Ízení rn konu rozhodnutí nebo
exekuce, ťrčinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a činky vydan, ch exekučních p íkaz , jakoŽ

i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, vČetně neuplatněn,ch p edkupních práv podle

284 odst. 3 a 4 a včetně závad zapsan, ch ve ve ejném seznamu, nenÍ-|i zákonem stanoveno jinak.

Tato práva a poznámky budou vymazány z evidence katastru nemovitostí na základě Návrhu na vklad
práva do katastru nemovitostí, Kery podává a související poplatek na katastru nemovitostí hradí
Vydražitel a jehož součástí je powzení o zániku zástavních práv s edně ově enym podpisem

Navrhovatele. NovY vlastník (Vydražitel) nese náklady na p ísluŠn, poplatek katastru za provedení

u mazu zástavních práv.
Veškerá zajišťovací práva a b emena váznoucí
Katastrálního adu pro Zlínsk kraj, katastrální
Kromě íže a to na LV č.191.

na p edmětu dražby jsou zapsána v evidenci
pracoviště Kromě ž, katastrální ťrzemí Lhotka u

závazkv váznoucí na p edmětu dražby, které zpeněžením p edmětu dražbv Tezaniknou
Věcné b emeno ch ze a jízdy ze dne 26.LL.L997, nabytí právní moci 13.2.1998, Č.j.PU02402lJaUZlt-
Lz63l97 zapsáno listinou Rozhodnutí pozemkového ri adu 1263lL997 (Z-4400012/199}708) vŠe jak je
zapsáno na LV č.191 u Katastrálního adu pro Zlínsh kraj, katastrální pracoviŠtě Kromě Ž, katastrální
rjzemí Lhotka u kromě že.

Další podstatné okolnosti o p edmětu dražby:
p edmět dražby není vyklizen, navrhovatel je nebude vyklízet, vlastniqWÍ p ípadn,ch věcí umístěn, ch
v p edmětu dražby, které jsou součástíči p íslušensWÍm p edmětu dražby, p ejde na vydražitele, neboť
p edmět dražby je dražen, jak stojí a Ieží.

Bod 5. V sledná cena dražen ch nemovitostí:
Cena p edmětu dražby byla zjištěna posudkem XP invest, s.r.o., znaleck, m stavem v oboru Ekonomika,
Ceny a odhady-nemovitosti č.2779Z6a9, ze dne 2L.1.2022 a Činí 961.000,- KČ (slovy: devět set šedesát
jeden tisíc korun česh ch).

Bod 6, Neinižší podání
Nejnižší podání činí: 640.0OO,-Kč (slovy: šest set Čty icet tisíc korun Česlc ch).

Bod 7. Minimální o íhoz:
Minimální p íhoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení draŽby na Částku 2.0OOr- KČ
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Bod 8. Dražební jistota
DraŽební jistota byla stanovena na částku 50.00Or- KČ (slovy: padesát tisíc korun česk ch) a musí b, t
uhrazena 3 dny p ed zahájením draŽby a to bankovním p evodem nebo vkladem na rjčet dražebníka
Č. . 3435960389/0800, veden u České spo |teIny, d.s. Jako variabilní symbol bude uvedeno:

:'..Sr;áÉ],T'.Í::f'i|.ny.n
. datum narození u fyzich ch osob, pokud jim nebylo rodné číslo p iděleno

Jako specifick,, symbol se uvede číslo dražby bez písmene ,D, tj. 22L6ZZ.

K platbě na rjčet dražebníka bude p ihlednuto, jen bude-li hodnověrn, m zp sobem p ed zahájením
dražebního jednání prokázáno, že platba na ričet dražebníka také došla.

Draž'ebníjistotu nelze uhradit šekem ani ptatební kartou.

Lh ta pro rihradu dražební jistoty začíná dnem zve ejnění dražební vyhlášky na Centrální adrese a
končí 3 dny p ed zahájením dražby.
Pokud by s|oŽení draŽební jistoty nebylo provedeno zp sobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, či
s dostatďn, m p edstihem p ed zahájením draŽby, vystavuje se zájemce o ričast v dražbě riziku, že
nebude k dražbě p ipuštěn. K odstranění tohoto rizika by mět zájemce o ričast v dražbě zp sob a jemu
odpovídající nejzazŠÍtermín složení dražebníjistoty s dražebníkem v dostatečném p edstihu konzultovat.

Složená dražební jistota je ričastník m, kte í se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení
dražby stejn, m zp sobem, jakYm byla složena. l
Bod 9. Reoistrace ričastník0 dražby
DraŽby se m Že rjčastn|t pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu a P Účastníkem dražby probíhající na
poftá l u www. d razby-exekutori.cz, kde prokáže svoj i totožnost.

DraŽby se nesmí jako draŽitel riástnit povinny, manžel povinného (p ípadně b val manžel (ka)
povinného, pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve společném jmění manžel ) a vydražitel, kten
nezaplatil nejvyšší podání v p edchozí dražbě, jakoŽ i soudci, zaměstnanci soud , soudní exekuto i,
zaměstnanci soudních exekutor , a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní p edpis. K dražbě musí b, t
dražitel p ihlášen nejpozději 30 minut p ed jejím zahájením.

Účastníkem dražby se m že stát každ á fyzická nebo právnická osoba, Kerá provede základní registraci
na draŽebním portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáŽe svoji totožnost odesláním registračního
formulá e umístěného www.drazby-exekutori.cz/registrace zp sobem tam uvedenym provozovateli
draŽebního portálu. ÚČastník je povinen vyplnit v registraČním formulá i všechny povinné ťrdaje, jinak
mu nebude umoŽněno registraci dokonČit. Učastník je povinen v registračním formulá i uvést pravdivé
a aKuální informace, jinak odpovídá za škodu, Kerou neuvedením pravdiv ch informací zp sobí. V
p ípadě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v ridajích uveden,ch v registračním
formulá i, je riČastník povinen toto oznámit provozovateli draŽebního portalu. Provozovatel dražebního
portálu zajistí, aby byl registrační formulá v eleKronické podobě uložen v uživatelském čtu tičastníka
a p ístupn, vŠem uŽivatel m k jejichŽ draŽbám se Častník p ihlásí, Účastnít je povinen si p i registracl
zvolit uŽivate|ské jméno, pod Keďm se bude eleKronickYch dražeb častnit pod statusem rjčastníka či
draŽitele. UŽivatel je povinen zdžet se užívání jak, chkoliv hanlivYch, urážlirn ch či vulgárních označení,
v opaČném p ípadě je administrátor oprávněn podle s=vého uvážení bud' registraci uživatele a jeho ričet
bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

Pro fyzickou osobu, lterá T? u myslu se draŽby riČastnit F\o dražitel a draženou věc nab; t do svého
ln luČného vlastnictvÍ, platÍ, Že je povinna vyplnit registraČní formulá označeny ,,?{ZIclG oSoBA" a
tento opat it svYm podpisem s ri edním ově ením a doručit jedním z níže uveden,ch zp sob
provozovateli dražebního portal u.

Pro fyzické osoby, Keré mají v myslu se dražby častnit jako společní dražitelé a nab, t draženou věc
do podílového spoluvlastnictv| jsou povinni vyplnit registraČní formulá označeny ,,SPOLUVIÁSTNI6KÍ
PODÍL" v němž uvedou zejména, v jakém poměru jim má b'' t udělen p íklep á rte. ze spolďn, ch



__,.__ 
--':---':----.......-::'".:j:.::@

dražitel je oprávněn i jménem ostatních dražitel Činit podání a tento všichni opat it sv mi ti edně
ově en,, mi podpisy a doručit jedním z níže uveden, ch zp sob provozovateli dražebního poftálu.

Pro fyzické osoby, které mají v rimyslu se dražby Častnit jako společní dražiteté - manželé a draženou
věc nab,ít do společného jmění manžet , jsou povinni vyplnit registrační formulá označen, ,,SPOrcČruÉ
:uĚruÍ MANŽELŮ', v němž uvedou, Keď z manžel bude jménem manžel činit podání a tento oba
opat it sv, m rj edně ově en, m podpisem a doruČit provozovateli draŽebního poftalu.
Pro právnickou osobu, Kerá má v myslu se dražby ričastnit a draženou věc nab'' t do svého rn lučného
vlastnictv| plat| že je povinna prost ednicWÍm svého statutárního zástupce nebo iiné osoby, která je
oprávněna za právnickou,osobou jednat, vyplnit formulá oznaČen, ,,PMVNICM OSOBA', v němž
osob.a, Kerá formulá vyplňuje, označí, z jakého titulu vypl vá její opravnění jedna.t za právnickou
osobou a tento opat it srn m edně ově en,m podpisem a spolu s ově en, m aktuálním u pisem z
obchodního rejst íku doručit jedním z níže uvedenych zp sob provozovateli dražebního portálu.

Pro právnickou osobu, Kerá má v myslu se dražby častnit jako společny draž|tel s j!n, m dražitelem,
platí p imě eně p edchozí ustanovení.

Pro ričastníka, Kery má v rlmyslu se zťrčastnit dražby a svědčí mu p edkupní právo k dražené
nemovitosti, je povinen tuto skutečnost prokázat zp sobem stanoven, m níŽe. Za prokázáníp edkupního
práva, nelze-li tuto skutečnost zjistit ze sp|su soudního exekutora, se považuje zejména doručení
aKuálního rn pisu listu vlastnictví, či orlginálu nebo ri edně ově ené kopie smlouvy, z nž. p edkupní právo
vyp|}n/á. l

Bod 10, odesláirí reoistračního formulá e
Účastník, aby se mohl častnít dražby, doručí vyplněn'' registrační formulá provozovateli dražebního
portálu jedním z následujících zpr3sob :

a) Registrační formulá vytiskne, vlastnoručně podepĚe, nechá sv j podpis na formutá i ri edně ově it
a nechá listinu p evést autorizovanou konvezí do elektronlcké podoby. V této podobě ho doručí
provozovateli dražebního poftálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.

b) Registrační formulá p evede do formátu .pdf, dokument opat í svYm zaručen,m elektroniclc m
podpisem a v této formě ho doručí, je-li to moŽné, provozovateli dražebníhČ portálu do jeho datové
schránky:dbdfdti.

c) Registrační formulá osobně podepíše p ed uživatelem, jehož dražby má v ťrmyslu se ričastnit a
současně mu prokáže svoji totožnost platn,m osobním dokladem. Protokol p edá uživateli, Ken ho
doručí do datové schránky provozovatele portalu p eveden, autorizovanou konvezí do elektronické
podoby.

Vyplněn, registrační formulá musí b, t doručen provozovateli draŽebního portálu nejdéle 24 hodin p ed
zahájením dražby.

Zp sob informování o postupu p i draŽbě a odkaz na |nternetové stránky, na kter ch je tento postup
zve ejněn: Zp sob dražby, zp sob registrace draŽitel i ve ejnosti a postup p i dražbě je zve ejněn na
i nternetové ad rese : http : //www.d razbv-exekutori. czl napoveda. aspx

Bod 11. Úhrada cenv dosažené Wdražením
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydraŽením ve lh tě: 20 dn od skončenídražby.

Uhradili vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, p echází na něj vlastnictví
p edmětu dražby k okamžiku uděIení p íklepu. Je-li draŽba zma ena vydražite|em, dražební jistota
složená vydražitelem včetně jejího p íslušensWí se pouŽije na náklady zma ené dražby.

Vydražitelje povinen uhradit správní poplatky spojené se zápisy na p íslušném katastrálním adu.

Pro vydražitele je dražba provedena beztiptatně.



Bod 12. Prohlídka p edmětu dražby
Prohlídka p edmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne: 2.3.2O22v 9:3O hod,
2. termín dne: 3.3,2022 v 9:3O hod.

MÍsto prohlídky se stanovuje: na ve ejné komunikaci, p ed rodinn,m domem na adrese Kostelany -
Lhotka, Lhotka 16, PSC: 767 0L.
Pokud vlastník nebo osoba, která má p edmět dražby v džení nebo nájmu, neumožní ádnou prohlídku
p edmětu draŽby, bude prohlídka provedena v rámc| možností obhlídkou z ve ejně p ístupn,ch
komunikacía ploch, a dáletaké nahlédnutím do dokumentace k p edmětu dražby, znaleckého posudku,
listu vlastnictví a katastrálních map.
Vzhlbdem k povaze objektu je pohyb ričastník možn,, pouze ve skupině, v doprovodu pově ené osoby,
stejně tak je nutno na prohlídku p izp sobit vhodn, oděv a obuv.

Bod 13. P edání p edmětu dražby
JestliŽe naby! vydraŽitel vlastnictví k p edmětu draŽby, v smyslu 30 zák. č.2612000 sb., je dražebník
povinen p edat bez zbyteČného odkladu vydraŽiteli p edmět draŽby a listiny, které osvědčujívlastnictví
a jsou nezbytné k nakládání s p edmětem dražby nebo osvědčujíjiná práva vydražitele v či p edmětu
draŽby. O p edání p edmětu dražby bude sepsán,,Protokol o p edání p edmětu dražby". Veškeré náklady
spojené s p edáním a p evzetím p edmětu draŽby nese vydražite|, qrjma nadbytečn,ch náklad
vznikl, ch z d vod na straně dražebníka.

Nebezpečí škody,na p edmětu dražby p echází z jejiho džitele na vydražitele dnem p edání p edmětu
draŽby, t, ž den p echází na vydražitele odpovědnost za škodu zp sobenou v souvislosti s p edmětem
draŽby. Je-li vydraŽitel v prodlení s p ewetím p edmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.
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ovĚŘovecí oot ožxl pRo LEGALlzACt
Podle ově ovacl knihy Městského ti adu Kopfivnice
po . č. legalizace 334/2022lSl
vlashoručně podepsalí-a)

Mastimit ŠtrbavY,
(jfréno/d, p un.nl, datum a mÉ,u aurazrnl ra&.-. ,

I

(drun u .E,J 8E- .-, ,.- dě kte rého byly zjišlěny osobnl udaje, uvedené v lélo ovéíovtrl dolorc.)

V Kop ivnici dne 09.02.2022

Mrrie slódkoví
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