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DRAZEBNI VYHLASKA č. D21159
o konání veřejné dražby dobrovolné elektronické dIe § 20 zák.č. 2612000 Sb.

Bod 1. označenídražebníka a navrhovatele
Dražebník:
BONA ELECTA s.r.o., tČ 27792609,
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní L794lL7, PSC 702 00
zapsána v obchodnír.rr rejstříku vedeném Krajslcým soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5t947
jednající jednatelem Vlastimilem Štrnavlm
www, bonaeleďa.cz, ema il : strbavy@ bonaeleďa.cz

Navrhovatel:
Alful INSOLVENCE OK v.o.s., IC: 2935594O, DIC: CZ2935394O
se sídlem No\nýJičín, K Nemocnici 168/lB, PsČ74I Ql, kancelář Přerov, Škodova 96l11, PSČ: 750 02,
Ing. Martina Mitinová, ohlášený společník, vykonávající jménem AAA INSOLVENCE OK v.o.s./
inólvenční správce dlužníků manželů: Aleš Jasan, nar.26.7.1975, IČ:66138965, bytem Mikulovice,

§iroký Brod 70, PSČ:790 84 a Helena Jasanová, nar. 02.11.1970, IČ: 68156804, bytem Mikulovice,
Siroký Brod 70, PSC:790 84, v řízení Č.j. KSOL 16 INS 16919 l 2020

Bod 2. Zplůsob provedení dražbyl
Dražba proběhne formou eleKronické dražby prostřednictvím elektronického dražebního systému na
internetové ad rese www.d razby-exekutori.cz

Bod 3. Zaháiení dražbv:
rlektronrcká dražbá budilahájena dne 20.9.2O22v 1O:OO hod. (od této chvíle mohou dražitelé činit
podání).

Bod 4. Ukončení dražbv:
Elektronická dražba bude skončena nejdřilve dne 20.9.2022 v 10:30 hod. Dražba se však koná, dokud
dražitelé činí podání (§336i odst. 4 o.s.ř.); Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podánl posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po
uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání nebude-li učiněno další podání. V takovém případě
se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí podání.
Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.

Bod 5. Předmět dražbv
Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na LV č.46 u Katastrálního úřadu pro Olomouclcý kraj,
katastrální pracoviště Jeseník, katastrální území Širolcý Brod, a to:
- pozemek parc.č. 269lI - zahrada
- pozemek parc.č. 270 - trvalý travní porost.

Oprávnění navrhovatele disponovat s předmětem dražby vyp|Yvá z toho, že navrhovatelje insolvenčním
správcem dlužníka, předmět dražby je řádně zapsán v soupise majetkové podstaty dle zákona
č, t92l2006 Sb., insolvenční zákon.

Oprávnění navrhovatele disponovat s předmětem dražby vyplyvá z toho, že navrhovatel je insolvenčním
správcem dlužníka, předmět dražby je řádně zapsán v soupise majetkové podstaty dle zákona
č. 18212006 Sb,, insolvenční zákon. Usnesením Kr:ajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci č.j.



KSOL 16 INS 16919 12020 schválil soud oddluženía uložil dlužníkovi vydat rnýše uvedený předmět dražby
ke zpeněžení.

Popis předmětu dražbv:
Plochy pozemků p.č.269/1, a p.č.270 jsou územním plánem regulované jako plochy smíšenné
obytné (SO). Na pozemku p.č.269/1, stojí přestavek rodinného domu č.p. 105, který je v majetku
cizíosoby. Pozemek p.č.270je zatížen nadzemním vedením NN.

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, ktený je k dispozici u dražebníka.

úoaje o předmětu dražby uvedené v této dražební vyhlášce , zejm, pak o popisu stavu předmětu dražby
a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných
informací, a navrhovatel dražby zá nesprávnost takorných údajů tedy neodpovídá.
Vydražitel přebírá nemovité věci jak stojí a leží.

Závazkv váznoucí na předmětu dražbv

A. závazky, které zaniknou zoeněžením předmětu dražby

o Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky na vrácení neziúvěru s
příslušensťvím do rnýše Kě 1.600.000,-

ónrÁtrněnj p76

Čsoa stavební spořitelna, á.s., Radlická 333/750,
Radlice, 15ooo Praha s, nČ/rČo: 4924t397

povinnost k
Parcela: St. 20, Parcela: 266/L, Parcelaz 269/L, Parcelaz 27O,
Parcela z 3LO/3,
Parcela: 3 ]-].

Listina Smlouva o zřizeni zástavního práva podle obé.z. ze dne
31.08.2OLO. Právní úěinky vkladu práva ke.dní 07.09.2OlO.

v-L7 99 /20L0 -
8LL PoŤadí k datu podle právní úprawy účinné v d,obě vzniku práva

o Zástavní právo smluvní k zajištění budoucí pohledávky na vrácení úvěru,
a to do rr,ýše Kč 1.040.000,

Oprávněn1 pro
Čsos stavební spořitelna, 3.s., Radlická 333/150,
Radlice, 15ooo Praha 5, RČ/IČo; 4924L397

povinnost k
Parcela: St. 20, Parcela: 266/L, Parcela: 269/t, Parcelaz 270,
Parce}a: 3LO/3,
Parcela: 311

Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obó.z. ze dne
31.08.2Ol0. Právní účinky vkladu práva ke dni 07.09.2OLO.

v-L7 99 /2o]-o-
8Lt Pořadj k datu podle právní úprawy účinné v době vzniku práva

o Zástawní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky we
\rýši 50.453, - Kč

Oprávněni pro
Okresní správa sociálního zabezpečení Jeseník, Karla
Čapka L1-47 /!O, 79OO1 Jeseník

povinnost k
Parcela: Sts. 20, Parcela: 266/L, Parcela: 269/L, Parcelaz 27O,
Parcela:3LO/3,
Parcela: 311



L
Listina Rozhodnutí okresní spráwy sociáIního zabezpečení o zřizerrí
zástavního práva (§

LoAí zákona ě. 582/199L sb.| 48003 -220/8030/25.0L.20L6-
00076/BM-L ze dne 25.01.2016. Právní úěinky zápisu k
okarnžiku 26.0L.20L6 L3z28z43. Zápi-s proveden dne 17.02.2OL6.

v-255/2oL6-
8LL PoŤadi k 26.01.2016 13:28

o Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve
\Ťši 56.422,- Kě

Oprávněni pro
, Če§ká rePublika, RČ/IČo: 00000001-oo1, w]rkonává:

Okresní správ3 sociálního zabezpečení Jeseník, Karla
Čapka L!47 /tO, 79OO1 Jeseník

povinnost k
Parcela: St. 20, Parcela: 256/L, Parcelaz 269/L, Parcelaz 27O,
Pariela:3L0/3,
Parcela:31].

Listina Rozhodnutí okresní spráwy sociálního zabezpeČení o zřízení
záetarrního práva ( §

104i zákona ě. 582l1991 Sb.) 48OO3-22O/8O3O/L4.03.2OL7-
00216/KR-L ze drre 14.03.20L7. Právní účinky zápísu k
okamžiku 14.03.2OL7 1-5zl2z49. Zápís proveden dne 05.04.2017.

v-675/2oL7 -
9tt PoŤadi k L4.03.20L7 L5zt2

o Zástavní právo z rozhodnutí správní-ho orgánu k zajištění pohledávky ve
,rýší 92.581, - Kě

Oprávněni pro
Oprávněn1 pro

Česká republika. RČ/IČo: 00000001-oo1, rrykonává;
Okresní §práva sociálního zabezpečení Jeseník,, Karla
Čapka 1,147 /]-o, 79oo1 Jeseník

povinnost k
Parcela: St. 20, Parcelaz 266/L, Parcelaz 269/L, Parcelaz 27O,
Parcela:3L0/3,
Parcela:311

Listina Rozhodrrutí okresní spráwy sociálního,zabezpeěení o zřízenÍ-
zástarnrího práva (§

LOAí zákona ě. 582l1991 Sb.) 48OO3-220/8030/17.01.2018-
00055/KR-1 ze drre L7.0L.20L8. Právní účinky zápisu k okamžiku
].8.01.2018 10:03:46. Zápís proveden drre 12.02.20L8.

, v-L6o/20l8-
8LL PoŤadi k L8.01.2018 10:03

o Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve
lŤši 123.657, - Kč

Oprávněni pro
Česká republika, aČ/rČo: 00000001-001, rrykonává:
Okresní správa sociálního zabezpečení Jeseník, Karla
Čapka LL47 /LO, 79OO1 ,Jeseník

povinnost k
parcela: st. 20, Parcela: 266/L, Parcela: 269/t, Parcela: 270,
Parcela:3l0/3,
Parcela: 31].



Listina Rozhodnutí okresní spráwy sociálního zabezpečení o zřízení
záEtawního práva (§

LO4í zákona č. 58211991 Sb.) 48003-220/8030/02.08.2018-
00437/KR-L ze dne 02.08.2018. Právní účinky zápisu k
okamžiku 03.08.2018 09:03:45. Zepís proveden dne 29.08.2018.

v-L909 /20L8-
8LL Pořad1 k 03.08.2018 09:03

o Zástavní právo z rozhodnutí správní_ho orgánu k zajištění pohledáwky ve
\rýši ].5.8L9, - Kč včetně přístušenství

aprávněni pro
- Česká republika, nČ/rČo: 00000001-oo1, rrykonává:

Okresní správa sociálního zabezpeěení Jeseník, Karla
Čapka LL47 /LO, 79OOt Jeseník

povinnost k
Parcela: Sts. 20, Parcela. 256/L, Parcela: 269/L, Pareelal 27O,
Pařcela z 3L0/3,
Parce].a: 3].1

Listina Rozhodrrutí okresní sprárry sociálního zabezpečení o zřizení
zástavního práva (§ 104i zákona č. 58211991 Sb.) 48003-
22o/8030/ 13.05 .20L9-oo257 /B1.1-1 ze dne 13.05 .2oL9. Právní účinky
zápisu k okamžiku ].4.05.2019 10:L{:46. Zápis proveden dne 06.06.2019.

v-L1,2L/ 20L9 -
8LL PoŤadj k L4. 05 .2019 10: ]-4

o Zástavní právo z rozhodrrutí správního orgánu k zajištěnj_ pohledávky ve
\rýši 5.188,- Kč věetně příslušenství

Oprávněni pro
Česká republika, nČ/rČo: 000OO001-o01, rrykonává:
Okresní správa sociálního zabezpeČení ,Jeseník, Karla
Čapka l!47 /l-o, 79ooL .feseník

povinnost k
Parcela: St. 20, Parcelaz 266/L, Parcelaz 269/L, parcelal 27o,
Parcela z 3LO/3,
Parcela:31].

Listina Rozhodnutí okresní spráwy sociálního zabezpečení o ziizení
zástawního práva (§

LOAí zákona č. 582l1991 Sb.) 48OO3-220/8030/L3.05.2O19-
00259/BNI-í- ze dne 13.05.2019. Právní účinky zápisu k
okamŽiku 14.05.20L9 10:59:33. Zápis proveden dne 06.06.2O19.

v-LL24 /20L9 -
8Ll Pořadi k L4.05.2019 ].0:59

o Zástawní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve
ýýéj- 27.206, - Kč věetně pří-slušenstwí

Oprávněni pro
Česká republika, nČ/rČo: O0000001-oo1, rrykonává:
Okresní správa sociáIního zabezpečení ,Jeseník, Karla
Čapka tt47/Lo, 7goot .leseník

povinnost k
Parcela: Sts. 20, Parcelaz 266/L, Parcelaz 269/L, parcelaz 27O,
Parcela z 3L0/3,
Parcela:3].1

Listina Rozhodnutí okresní spráwy sociáIního,zabezpečení o zřízení
zástavního práva (§ 104i zákona č. 58211991 Sb.) 48003-
220/807O/23.08.2OL9-00509/ďU - 1 ze dne



23.08.2OL9. Právní účinky zápisu k okanžíkla 29-08.2019
15:13:41. Zápís proveden dne 24.09-2019.

v-2L58/2o19 - 811
Pořadi k 29 .08.2019 15:13

o Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve
vÝéí 2L.262,- Kě včetně příslušenství

Oprávněni pro
Česká republika, nČ/rČo: 00000001-001, rrykonává:
Okresní správa sociálního zabezpečení Jeseník, Karla
Čapka LL47 /L0, 79001 Jeseník

, povinnost k
parcela: St..20, parcelal 266/L, Parcelaz 269/L, Parcela: 270,
Parcelaz 3L0/3,
Pa.rcela:311

Listina Rozhodnutí okresní spráwy sociálního zabezpeěení o zřízeai
zástavního práva (§ 1O4i zákona č. 582/L99L Sb.) 48003-
22O/8O7O/19.11 .20L9-00727 /BM-]- ze dne

19.11.2OL9. Právní úěinky zápisu k okamžik:u 2L.1-J-.20L9
10:59:25. Zápís proveden dne 13.L2.20L9.

v-2995 /20L9 -

8LL PoŤad1 k 2L.LL.20L9 10:59

o Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve
rrýši S.295, - Kě včetně příslušenství

Oprávněni pro
Česká republika, nČ/rČo: 00000001-001, rrlrkonává:
Okresní správa sociáIního zabezpeěení Jeseník, Karla
Čapka LL47 /LO, 79001 Jeseník

povinnost k
parcela: st. 20, parcela: 266/t, Parcela. 269/L, Parcela: 270,
Parcela: 3L0/3, \

Parcela:311
Listina Rozhodnutí okresní spráwy sociálního zabezpeČení o zřízer:í
zástavního práva (§ 1O4i zákona ě. 58211991 Sb.) 48003-
22o/8o70/ 28.05 .2020 -00323/BM-1- ze drre

28.05.2O2O. Právní úěinky zápisu k okanžikw 29-05.2020
11:59:45. Zápís proveden drre 23 -06.2020.

v -LL8L/2o2o-
8LL PoŤadi k 29.05.2020 11:59

o Zástavní právo z rozhodrrutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve
1rýéí 279.587 , - Kě včetně pří-slušenství

Oprávněni pro
Česká republika, RČ/IČo: 00000001-001, rrykonává:
Okresní správa sociálního zabezpeěení Jesení-k, Karla
Čapka LL47 /L0, 79001 Jeseník

povinnost k
parcela: St. 20, parcela: 266/L, Parcela: 269/l, Parcela: 270,
Parcela:3L0/3,
Parcela:311

Listina Rozhodnutí okresní spráwy sociálního zabezpeěení o zřízení
zástaurího práva (§ 1O4i zákona ě. 582/1991 Sb.) 48003-
22o/8o7o/o1.06.2020-00332/TL-L ze drre

01.06.2O2O. Právní úěinky zápisu k okamžiku 01.06.2020
21:11:13. Zápís proveden dne 23.06.2020.



v-L203 /2020 -
8LL PoŤadi k 0L.06.2020 2tll]-

o Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: Mgr. ],ucie Valentová,
Exekutorský úřad Brno-město, CejI
494/25, 602 00 Brno

povinnost k
Jasan Aleš, Širotý Brod 70, 79084 l4ikulovice, RČ/rČo:

Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 169EX-
' L436/2Ol8 -9 Exekutorský úřad Brno-město ze dne LL.04.2OL8. Právní
účinky zápisu k okamžiku 72.04.2Ot8 2L:2t:39. Zápís proveden dne
]-6.04.2OL8i uloženo na prac. Brno-něsto

z-4243 /2olg-7 02

Souvisej ící zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemoviťosti

povinnost k
ilaEan A].eš, Široký Brod 70, 79084 Mikulovice,

parcela: st. 20, Parcelaz 266/L, Parcela: 269/L, Parcela:
27 O , Parce]-a:
3L0/3, Parcela:311

Listina Exekuční příkaz k prodeji nenovitých věcí Exekutorského
úřadu Brno rněsto 169- EX L436/2018 -L7 ze dne 11.04.2018.
Právní účinky zápisu k okamžiku 18.04.2018 20:53:43. Zápís proveden
dne 23.04.2018; uloženo na prac. ileseník

z-977 /2oL8-
8LL Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci
usnesení Exekutorského úřadu Brno-město 169-F.X L436/20L8 -L7.
Právní moc ke dni 07.06.2018. Právní ,i8i-nty zápisq k okanžiku
L4.07.2018 00:25:52. Zápís proveden drre 17.07.20L8;

uloženo na prac. ,Jeseník
z-L672/2oL8-

811

o Zahájení exekuce pověřený soudní exékutor: },í9r. AJ-an Havlice,
otakara Březiny 229/5, 79o 01 Jeseník

povinnost k
,Jasan Aleš, Široký Brod 70, 79084 }"íikulowice, RČ/rČO:

Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského
úřadu Jeseník 197-EX 608/20L8 -L2 ze dne 23.05.2018. Právní účinky zápisu
k okamžiku 28.08.20]-8 15:08:12. Zápís proveden dne 29.08.20L8; uloženo na
prac. ,Jeseník

z-20L0 /20L8-
811

Související zápisy
Exekuění příkaz k prodeji nemovitosti

povinnost k
ilasan Aleš, široký Brod 70, 79084 Mikulovice,

parcela; st. 20, Parcela: 266/L, Parcela| 269/L, Parcela;
27O, Parcela:
3L0/3, Parcela:311



Listina Exekuční příkaz k prodejí nemovitých věcí Exekutorského úřadu
,Teseník ].97-EX 608/20L8 -30 ze dne 24.08.2018. Právní účinky zápisu k
okamžiku 28.08.2OL8 15:08:12. zápíe proveden dne 03.09.2018; uloŽeno na
Prac.,Jeseník

z-2vLL/20L8-
811

o Zahájení exekuce pověřený soudrrí exekutor: }.í9r. Alan Havlice,
Otakara Březiny 229/5, 79O 01 Jesení-k

povinnost k,
san Aleš, Široký Brod 70 , 79084 Mikulovice, RČ/rČO:

Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce ExekutorEkého
úřadu Jeseník 197-Ex 692/2OL8 -8 ze dne 21.03.2018. Právní úěinky zápisu k
okamžiku 04.09.2o18 15:40:14. zápís proveden drre 05.09.2018; uloŽeno na
prac. ileseník

z-2082 /2oL8-
811

Související zápisy
Exekuění příkaz k prodeji nemovitosti

povinnost k
alasan Aleš, Široký aroa }O , 79084 Mikulovice,

Parcelal St. 20, Parcela: 266/L, Parcela: 269/L, Parcela:
270, Parcela:
3L0 /3, Parcela: 3]-1

Listina Exekuční příkaz k prodejí nenovitých věcí Exekutorského Úřadu
,feseník 197-EX 692/20L8 -53 ze dne 24.08.2018. Právní úěinky zápísu k
okamžiku 28.08.2018 15:12:36. zápís proveden dne 10.09.20]-8; uloŽeno na
prac. ileseník

, z-2oL2/20L8-
811

o Zahá;ení exekuce pověřený soudní exekutor l,í9r. rfan
Peroutka, Revoluční 48, 43O 01 Chomutov

povinnost k
,Jasan AJ.eš, Široký Brod 70 , 79084 Mikulovice, RČ/IČo:

Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský
úřad Chonutov 135 Ex-688/2oL9 -27 ze drre l2.o2.2ol9. Právní účinky
zápisu k okamžiku 15.02.20L9 08127z40. Zápis proveden drre 15.02.20L9i
uloženo na prac. Chomutov

z-978/2oL9-
503

Souvisej ící zápisy
Exekuění příkaz k prodeli nemovitosti

povinnost k'
.rasan Aleš, Širot<ý Brod 70 , 7gO84 Mikulovice,

parcela: st. 20, Parcela: 266/L, Parqelaz 269/L, Parcela:
270, Parcela:
3L0/3, Parcela: 311

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského Úřadu
Chomutov 135_Ex 688/2OL9 -50 ze dne 15.02.2OL9. Právní úěínky zápisu k



okamžiku L5.02.201-9 LOz27z27. Zápíe proveden drre 20.02.2OL9; uložeíro na
Prac. .feseník

z-364 /2oL9 -
81-1

Souvisej ící zápisy
Spojení exekucí ke společnénu řízení
č. j. 135 EX 688/t9-27 spoleno do řízení 135 EX 4294/18

o Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: tígr. Ing. Jiří
Prošek, Dominikánská L3/8, 301 00 Plzeň

povinnost k
,Jasan Aleš, Široký Brod 70 , 7gO84 Mikulovice, RČ/tČo:

ListinaVyrozunění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského
úřadu Plzeňněsto 134 F.y.-O7499/2019 -006 ze dne 14.08.20L9.
Právnj- úěinky zápisu k okamžiku
14 . 08 .2OL9 L7 z25 z29 . Zápís proveden dne 15 . 08 . 2 019; uloženo
na prac. .feseník

z-205L/20L9 -
811

Souvisej ící zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitostí

povinnost k
,Jasan Aleš, Širotý Brod 70, 7gO84 Mikulovice,

Parcela: St. 20, Parce]-a: 256/L, Parcelaz 269/L, Parcela:
270, Parcela:
3L0/3, ParceJ-a:3].1

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského
úřadu Plzeň-město 134 E]{-07499/2019 -011. Právní úěinky
zápisu k okamžiku 14 . 08 .2019 L7 z25:32 .

Zápís proveden dne 19.08.2019; uloženo na prac. ileseník
z-2052 /2oL9 -

811

o Zahá jení exekuce pověřený soudní exekutor: },í9r.
Michal Suchánek, Pod Pekárnaní 245/10 190 00 Praha
9

povinnost k
Jasan Aleš, Široký Brod 70 , 79084 }vlikulovice, RČ/tČo:

Listina Vyrozunění soudního exekutora o zahájení exek uce 22O EX 5613/19-
32 k L2 EXE 342/20].9-14 ze drre 30.09.2Ol9. Právní účinky zápisu k
okamžiku 30;09.20L9 L9z22z36. Zápís proveden dne 02.10.2019; uloženo na
prac. Praha

z-34192 /2oL9 -
101

Souvisej ící zápisy
Exekuění příkaz k prodeji nemovitosti

povinnost k
alasan A].eš, Široký Brod 70, 79084 Miku].ovice,

Parcela: St. z9t .orcelaz 266/L, Parcelaz 269/L, Parcela:
270, Parcela:



3L0/3, Parcela:311
listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcj- Exekutorského úřadu
ireseník 220-F.X.56L3/20L9 -33 ze dne 30.09.2019. Právní úěinky zápisu k
okamžiku 04.10.20L9 L9z22z49. Zápís proveden drre 09.10.2019; uloženo na
prac. ,Jeseník

z-2525 /201-9 -
811

o Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: rTUDr. Lukáš
Jícha, Komenského 38, 75O 02 Přerov

povinnost k
' Jasan Aleš, Široký Brod 70, 79084 Mikulovice, RČ/tČO:

ListinaVyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského
úřadu Přerov 203-Ex OL699/2020 -9 ze dne 31.0L.2O2O. Právní účinky
zápisu k okamžiku 03 . 02 .2020 09 :32 : 18 . Zápis proveden drre 04 .02 .202O i
uloženo na prac. ileseník

z-300 / 2020 -
811

Související zápisy
Exekuění příkaz k prodeji nemovitpsti

povinnost k
alasan Aleš, Široký Brod 70, 79084 Mikulovice,

Parcela: St. 20, Parcela: 266/L, Parcela: 269/L, Parcela:
27O, Parcela:
3l0/3, Parcela: 311

Listina Exekuční přílraz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu
Přerov 203-Ex OL699/2020 -13 ze dne 03.02.2O2O. Právní účinky zápisu k
okamžiku 03.02.2O2O 09:32:18. Zápís proveden dne 1-2.02.2O2O; uloženo na
prac. ileseník

z-30L/2020 -
811

o Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: tígr.
Michal Suchánek, Pod Pekárnaní 245/10 190 00 Praha
9

povinnost k
.rasan Aleš, Široký Brod 70, 79084 Mikulovice, RČ/tČo:

Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 085 EX
94L/L8-14 k 11 EXE 272/20L8-L3 ze dne 02.03.2OL8. Právní účinky
zápisu k okamžiku 02.03.2018 18:44:39. Zápis proveden drre 06.03.2018;
uloženo na prac. Praha

z-7 686 / 20L8 -

ListinaVyrozunění soudrrího exekutora o zahájení exekr"" O'a!'r*
94L/L8-22 k 11 ExE- 272/20L8 t3 ze dne 20.03.20].8. Právní účinky
zápisu k okamžiku 21.03.2018 18:48:18. Zápis proveden dne 26.03.20]-8;
uloŽeno na prac. Praha

. z-L0087 /2oL8-
101



Listina Oznámení o změně exekutora a převzetí exekuce Exekutorského
úřadu Praha 9 220Ey. 94t/2OL8 -65 ze dne 11.0]-.2019. Práwní
účinky zápisu k okamžiku 08.07.2020 L9zL2:43. Zápís proveden
dne 10.07.2020; uloženo na prac. .Ieseník

z-2095/2020-811

Souvisej ící zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

povinnost k
ilasan Aleš, širot<ý Brod 70 , 7gO84 Mikulovice,

. Parcela: St,. 20, Parcela:266/L, Pa,rcela:269/L, Parcela:
270, Parcela:
3LO/3, PáiceJ-a:3].1

Listina Exekuční příkaz k prodeji nenovitých věcí Exekutorského úřadu
Praha 9 085-Ex 94L/20L8 -24 ze dne 20.03.2018. Právní účinky zápisu k
okamžiku 2L.O3.2OL8 18:48:14. Zápís proveden drre 23.03.2018; uloženo na
prac. ileseník

z-7LL/20L8-
8].1
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení
Exekutorského úřadu Praha 9 085-Ex 94L/.2OL8 -24. právní moc ke dni
04.05.2OL8. Právní úěinky zápisu k okamžiku 08.07.2O2O L9:L2:43. Zápís
proveden dne 10.07.2O2O; uloženo na prac. ,JeEeník

z - 209 6 / 2o2 0 - 81]-

o Zahájení exekuce powěřený soudní exekutor: Mgr. Ing. Monika
Michlová, Štefánikova 1977/9, 747 01 Noqý Jičín

povinnost k
rJasan AJ.eš, Široký Brod 70 , 79084 lvlikulovice, RČ/tČo:

Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exe|uce 163 EX
780/2020-6 ze dne l7.07.2O2O. Právní účinky zápisu k
okamžiku 20.07.2O2O 20:38l32. Zápís proveden dne 22.07.2O2Oi
uloženo na prac. Nov.ý Jiěín

2-3829/2o20-804

Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

povinnost k
ilasatr Aleš, Širo*ý Brod 70, 79084 Mikulovice,

Parcela: St. 20, Parcela: 266/L, Parcela: 269/!, Parcela:
27O, Parcela:
3L0/3, Parcela:3]-1

Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu
Nowý Jičín 163EX '78O/2O2O -LL ze dne 20 .O7.2O2O. Právní účinky zápisu
k okamžiku 20. 07 .2020 20:33 :40. Zápís proveden dne 23 .07 .2O2O i
uloženo na prac. .Ieseník

z-2L86/2o20-81]-

o Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. ],ukáš Jícha,
Komenského 38, 750 02 Přerov

povinnost k
arasatl AJ-eš, Široký Brod 70 l 79084 Mikulovice, RČ/rČo:



Listina Vyrozumění soudrrího exekutora o zahájení exekuce Exekutorského
úřadu Přerov 203-Ex 2L9L9/2020 -9 ze dne 04.o8.2020. Právní účinky
zápisu k okamžiku 05.08.2020 07l25zOL. Zápís proveden dne 07.08.2020i
uloŽeno na prac. tleseník

z-23Lo /2020 -
811
Souvisej ící zápisy

Exekuění příkaz k prodeji nemovitosti
povinnost k

ilasan'.a.leš, Širo*ý Brod 70, 79084 Mikulovice,

parcela: st. 20, Parcela: 266/!, Parcela: 269/L, Parcela:
270, Parcela:
3LO/3, Parcela:311

Listina Exekuění příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského Úřadu
Přerov 203-Ex 2f"9l9/2o2o -13 ze drre 05.08.2o2o. Právní účinky zápisu k
okamžiku 05.08.2o2O 07:25:01. zápís proveden dne 10.08.2020; uloŽeno na
prac. ,Jeseník

z-23LL/2020-8]-]-

o Rozhodrrutsí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolveněního zákona)
povinnost k

Jasan Aleš, Šíroký Brod 70 , 7gO84 Mikulovíce, RČ/tČo:

Listina Usnesení insolveněního soudu o Úpadku Kra;ského soudu v Ostravě -
poboěka v olomouci KSOT.1-6 INS-].6919 /2020 -A11 ze dne 10.L2.2020. PrárrnÍ,
účinky zápisu k okanžiku 18.L2.2o2o L4:47:49. zápís proveden dne
2L.L2.202Oi uloženo na prac.

Jeseník
z-349L/202o-8LL

o Změna rnýrněr obnovou operátu
povinnost k

Parcela z 269/L

Zpeněžením nemovitostízanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce a zajiŠtění pohledávky

zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihláŠku své pohledáv§, a to dle § 167 odst. 5 a

§ 300 zákona č, t92l2006 Sb., insolvenční zákon

závazky váznoucí na předmětu dražbv, které zpeněžením předmětu dražbv nezaniknou
- nejsou

Dalšípodstatné okolnosti o předmětu dražbv:
předmět dražby není vyklizen, navrhovatel je nebude vyklízet, vlastnictví případných věcí umístěných
v předmětu dražby, které jsou součástí či příslušenstvím předmětu draŽby, přejde na vydraŽitele, neboť
předmět dražby je dražen, jak stojía leží.

Bod 5. VÝstedná cena draženÝch nemovitostí:
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem XP invest, s.r,o., znaleckÍm Ústavem v oboru Ekonomika,

Ceny a odhady-nemovitosti č. 16616-125B|ZO22, ze dne 15.6,ZOZZ ČinÍ748.000,- KČ (slovy: sedm set

áryřicet osm tisíc korun česhých).

Bod 6. Neinižší oodání
Nejnižší podání činí: 748.000,- Kč (slovy: sedm set Čtyřicet osm tisíc korun Česlcých),



Bod 7. Minimální oříhoz:
Minimální příhoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení dražby na částku 5.ooo,_ Kč

Bod 8. Dražební jistota
DraŽební jistota byla stanovena na Částku 100.00O,- Kč (slovy: sto tisírc korun českých) a musí b,ýt
uhrazena nejpozději do Šestnácté hodiny pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni
konání draŽby, a to bankovním převodem nebo vkladem na účet Óražebníka
Č.Ú, 3435960389/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Jako variabilní symbol bude uvedeno:. IC u právniclcých osob

. rodné číslo u osob fyzických

. datum narození u fyziclcých osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno
Jakospecifický svmbol se uvede číslo dražby bez písmene,D", tj. 27t59,

K platbě na ÚČet draŽebníka bude přihlédnuto, jen bude-li hodnověrným způsobem před zahájením
dražebního jednání doloženo, že platba na účet dražebníka také došla.
Tato skuteČnost se mŮŽe dokládat zejména následujícími doklady: bankou vystavený uýpis z bankovního
účtu účastníka dražby 1olvrzující, žé z ná byla oáepsána část'ka oapovíaálící ulSi aiázenní jistoty ve
prospěch přísluŠného ÚČtu dražebníka, bankou vystavený pokladní dotilad potvrzující, Že čáitka
odpovír,cají.rí rnýši dražební jistoty byla složena na příslušný účet dražebníka,

Dražebníjistotu nelze uhradit šekem ani platebníkaÉou.

l_hŮ!9 pro Úhradu draŽební jistoty začíná dnem zvéřelnění dražební vyhlášky na Centrální adrese a
konČÍ Šestnáďou hodinou pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání
dražby.
Pokud by sloŽení draŽební ji9toty nebylo provedeno zpŮsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, či
s dostateČným předstihem před zahájením dražby, vystavuje se zájemce o účast v diažbě riziku, že
nebude k draŽbě připuŠtěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájemce o účast v dražbě způsob a jemu
odpovídající nejzazŠÍ termín sloŽenídraŽební jistoty s dražebníkem v dostatečném předstihu konzult-ovat.

SloŽená draŽebníjistota je ÚČastníkům, kteří se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení
dražby stejným způsobem, jakYm byla složena

Bod 9. Reqistrace účastníků dražby
DraŽby se mŮŽe ÚČastnit pouze ten, kdo zaplatil draŽebníjistotu a je Účastníkem dražby probíhajírrí na
poftá l u www.d razby-exekutori.c z, kde prokáže svoj i totožnost.

ÚČastníkem draŽby mŮŽe b,ýt vždy stát, a to itehdy, kdyby jiná osoba byla zdražby vyloučena,

ÚČastníky draŽby nesmě;Í b,ýt osoby, které nemohou nab,ývat vlastnictví a práv k předmětům dražby,
osoby, na jejichŽ majetek byl prohláŠen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby býi
zamítnut proto, Že jel'Ímajetek nepostaČuje k úhradě nákladů insolvenčníhořízéní, a to po dobu 3let
od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně.

ÚČastníky draŽby nesmějí b,ýt osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnicLví předmětu dražby mohlo
dojít k vylouČenÍ, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit za ně.

ÚČastníky draŽby nesmělÍ b,ýt osoby, které nesložily dražebníjistotu, je-li požadována, a v opakované
draŽbě ani vydraŽitel, ktený způsobil zmaření předchozí dražby téhož' předmětu 

-dražby' 
u téhož

draŽebníka; nikdo nesmí draŽit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani
zaměstnanci přísluŠného Živnostenského Úřadu a kontrolou dražby pověření zaměstnanci Ministerstva
pro místní rozvoj (dále jen ,,ministersWo"); nikdo nesmídražit za ně.

ÚČastníky. draŽby nesmě;í b,ýt dražebník organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho
statutárnrm orgánem nebo Členem jeho statutárního nebo jiného orgánu, jeho zaměstnanéc, licitátor,
ktený na této draŽbě Činí Úkony dražebnírka, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor, nucený
správce, doČasný správce nebo osoba vykonávající správu pro řešení krize podle zákona upravujícího



ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, jsou-li navrhovateli této dražby; nikdo nesmí dražit
za ně,

Účastníkem dražby též nesmí b,ýt osoba, která je ve vztahu k něKeré z osob uvedených v předchozím
odstavci osobou blízkou, společníkem, osobou ovládanou nebo osobou, která s ní Woří koncern; nikdo
nesmí dražit za ně. K dražbě musí b,ýt dražitel přihlášen nejpozději do jejího zahájení,

Účastníkem dražby se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede základníregistraci
na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registračního
formuláře umístěného www.drazby-exekutori.czlregistrace zpŮsobem tam uvedeným provozovateli
dražebního portálu. Účastník je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny povinné údaje, jinak
mu nebude umožněno registraci dokončit. Učastník je povinen v registračním formuláři uvést pravdivé
a aktuální informace, jinak odpoyídá za škodu, kterou neuvedením pravdirných informací způsobí. V
případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním
formuláři, je účastník povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu. Provozovatel dražebního
portálu zajistí, aby byl registrační formulář v elektronické podobě uloŽen v uŽivatelském účtu účastníka
a přístupný všem uživateiům t jelicrrž dražbám se účastník přihlásí, Účastník je povinen si při registraci
zvolit uživatelské jméno, pod kteným se bude elektroniclcých draŽeb úČastnit pod statusem účastníka či
dražitele. Uživatelje povinen zdržet se užilváníjakýchkoliv hanlivých, urážliuých čivulgárních označení,
v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého uvážení bud' registraci uživatele a jeho účet
bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

Pro fyzickou osobu, Kerá má v úmyslu se dražby účaštnit jako dražitel a draženou věc nab.ýt do svého
rnýlučného vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registraČní formulář oznaČený ,,íYZICKA OSOBA" a
tento opatřit svým podpisem s úředním ověřením a doručit jedním z nže uvedených způsobů
provozovatel i dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé a nab,ýt draženou věc
do podílového spoluvlastnictví jsou povinni vyplnit registračníformulář označený ,,SPOLUVLASTNICKY
PODÍL" v němž uvedou zejména, v jakém poměru jim má b,ýt udělen příklep a ktený ze společných
dražitelů je oprávněn i jménem ostatních dražitelů činit podání a tento všichni opatřit svými úředně
ověřenými podpisy a doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu,

Pro fyzické osoby, které majív úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé - manželé a draženou
věc nab,ýt do společného jmění manželů, jsou povinni vyplnit registrační formulář označený ,,SPOLEČNÉ
:vĚtrtÍ MANŽELŮ", v němž uvedou, ktery z manželů bude jménem manželů činit podání a tento oba
opatřit srným úředně ověřeným podpisem a doručit provozovateli dražebního portálu.
Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit a draženou věc nab,ýt do svého uýlučného
vlastnictví, platí že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je
oprávněna za právňickou osobou jednat, vyplnit formulář označený ,,PnÁVruICrÁ OSOBť, v němž
osoba, která formulář vyplňuje, označí, z jakého titulu vypl,ývá ;ejí oprávnění jednat za právnickou
osobou a tento opatřit svým úředně ověřeným podpisem a spolu s ověřeným aktuálním rnýpisem z
obchodního rejstříku doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu.

Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit jako společný dražitel s jiným dražitelem,
platí přiměřeně předchozí ustanovení

Pro účastníka, ktený má v úmyslu se zúčastnit dražby a svědčí mu předkupní právo k dražené
nemovitosti, je povinen tuto skutečnost prokázat zpŮsobem stanoveným nže, Za prokázání předkupního
práva, nelze-li tuto skutečnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se povaŽuje zejména doručení
aktuálního výpisu listu vlastnictví, či originálu nebo Úředně ověřené kopie smlouvy, z nž předkupní právo
vypIývá.

Bod 1o. odeslání reqistračního formuláře
Účastníl.,vyplněnýregistračníformulářprovozovatelidražebního
portálu jedním z následujících způsobů:



a) RegistraČní formulář vytiskne, vlastnoručně podepĚe, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit
a nechá listinu převést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podobě ho doručí
Provozovateli draŽebního poftálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.

b) RegistraČní formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným elektroniclcým
podpisem a v této formě ho doruČÍ, je-li to moŽné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové
schránky:dbdfdti.

c) RegistraČní formulář osobně podepíše před uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se účastnit a
souČasně mu prokáŽe svoji totoŽnost platným osobním dokladem. Protokol předá uživateli, ktený ho
doruČÍ do datové schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konverzí do elektronické
podoby.
Vyplněný registraČní formulář musí b,ýt doručen provozovateli dražebního poftálu nejpozději před
zahájením dražby,

ZpŮsob inform_ování o postupu při dražbě a odkaz na internetové stránky, na ktených je tento postup
zveřejněn: ZpŮsob diaŽby, zpŮsob registrace draŽitelŮ iveřejnosti a postup při dražbě je zveřejněn na
internetové adrese: http://www,drazby-exekutori,czlnapoveda.aspx

Bod 11. Uplatnění předkupního práva

DraŽebník upozorňuje osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, že je mohou uplatnit jen
v draŽbě jako draŽitelé, Hodlá-li účastník dražby uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí jej
draŽebníkovidoloŽit nejpozdějitřipracovnídny před zahájením dražby. Dražebník před zahájením vtastnJ
draŽby rozhodne, zda je předkupní právo prokázáno a toto rozhodnutí zveřejní v systému elektronické
dražby.

Bod 12. ZpŮsob urČení vydraŽitele v případech dle §23 odst. 10 a §47 odst. 10 a 11

DraŽebník v souvislosti s ustanovením § 23 odst. 10 a § 47 odst. 10 z,č, 2612000 Sb,, které řeší situaci,
kdy uČiní několik účastníků dražby současně podánía následně nebylo učiněno podánívyšší, konstatuje,
Že poČÍtaČový program ve kterém se realizuje elektronická dražba, neumožní učinit současná podání
více ÚČastníkŮ ve stejný okamžik, když každému podání je přiřazen konkrétni čas tak jak jej program
zaznamená, Technicky tedy není možné, aby došlo k podánívíce účastníků dražby ve shodný čas.

Je-li některý z účastníků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozem vázán;
uČinÍ-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Je-li těchto účastníků
draŽby - spoluvlastníkŮ více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. při
rovnosti spoluvlastnických podílů rozhodne licitátor losem o tom, komu z těchto spoluvlastníků příklep
udělÍ, Takovéto losováníbude realizováno prostřednictvím počítačového programu ve kterém se dražba
realizuje.

Bod 13. Úhrada ceny dosažené vydražením
VydraŽitel je povinen uhradit cenu dosaŽenou vydražením_ve lhůtě: 40 dnů od skončení dražby na
bankovní ÚČet draŽebníka č.ú, 3435960389/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Jako variabilní symbol
bude uvedeno:

. IČ u právniclcých osob

. rodné číslo u osob fyzických

. datum narození u fyziclcých osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno
Jako specifický svmbol se uvede číslo dražby bez písmene,D, tj. ZI759.

Uhradili vydraŽitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví
předmětu draŽby k okamŽiku udělení příklepu. Je-li dražba zmařena vydražitelem, dražební jistota
sloŽená vydraŽitelem včetně jejího příslušensWí se použije na náklady zmařené dražby.



. ",:-ažitelje povinen uhradit správnípoplatky spojené se zápisy na přísluŠném katastrálním Úřadu.

r-: vydražitele je dražba provedena bezúplatně, vyjma úhrady nákladů spojených s předáním a

:'evzetím předmětu dražby,jak je uvedeno dále.

Bod 14. Prohlídka oředmětu dražby
PronlíOraTffiětu7ražny byla stanovena na §rto dva termíny:

1. termín dne: 7,9.2O22v 16:30 hod.
2, termín dne; 8S.2O22v 16:3O hod.

Místo"prohlídky se stanovuje: na veřejné komunikaci, před rodinným domem na adrese Úvaý, Polská

t642, PSC:250 82
pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v drŽenínebo nájmu, neumoŽnířádnou Prohlírdku

piááretu dražby, búe brohlí,,dka provedena v rámci možností obhlídkou z veřejně PřístuPných

lomunikací a ploc'rr, a dále také nahlédnutím do dokumentace k předmětu draŽby, znaleckého Posudku,

listu vlastnicWí a katastrálních map.

Vzhledem k povaze objektu je pohyb účastníků moŽný pouze ve skupině, v doProvodu Pověřené osobY,

stejně tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oděv a obuv,

Bod 15. Předání předmětu dražbv
í"iilián@dmětudražby,vesmyslu-§30zák.č'26l2o009b..j9dražebník
póuin"n púat'bez zbytečného odkladu vydražiteli předmět dražby a, listiny, Kelé gsvldČují vlastnicWÍ

á ;.ou názbytné t nar<raJanis předmětem dražby nebo osvěd,čujjjln9. práva vydraŽitele vŮČi Předmětu

á;§;y,ó pieoánípředmětu dražby bude sepsán,Protokol o předánípředmětu draŽb.Y", VeŠkeré nákladY

ipájóÁe s předánim ; ;i;";"tí, předměiu dr:ažby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákla,dŮ

"!ňiřriin 
,iúvooů na s[runě dražebníka. Náklady spojené._s předáním a převzetím Předmětu draŽbY

nuoou vyúčtovány dražebníkem a uhrazeny vydražitelem při předání předmětu lrSZ?v a nePřesáhnou

č#ň g|,joo,,- rťvieinc DpH v zákonné uýši-a na tuto částku dražebník vystaví řádný daňoYý doklad

při předání předmětu dražby

Nebezpečíškody na předmětu dražby přechází..z jejího drŽitele navydraŽitele dnem PředáníPředmětu
d;;r;;, ýž aen'pře.'hárí nu vydražltále odpovědňost za škodu způsobenou v'sou.vislosti s Předmětem

á;r;rby:.jL_ri vvoiaziteiv proot'ení s převzetim předmětu dražby, nese nebezpeČÍ ŠkodY a odPovědnost

za škodu vydražitel.

prfiěbník nuurňóuutuí


