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DRAZEBN I VYH LASKA ě. D22L74
ní ve ejné dražby dobrovolné elektronické dle 2O zák,ě.2612000 Sb.

Bod 1. Označení dražebníka a navrhovatele
Dražebník:
BONA ELECTA s.r.o., IČ:27792609,
se sídlem ostrava, Moravská ostrava, poštovní L794l17, PSC 702 00
zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajsk, m soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51947
jednající jednatelem Vlastimilem Štrbav, m
www. bonaelecta.cz, eimail : strbavy@bonaelecta.cz

NavrhovateI:
AAA INSOLVENCE OK v,o.s., IČ: 2gg55g40, DIČ: CL2gg55g4a
se sídlem NovY Jičín, K Nemocnici I6BltB, PSČ 74I 01, Mgr. Lukáš Stoček, ohlášen společník,
vykonávajícíjménem AAA INSOLVENCE OK v,o.s,, likvidační správce v dědicWí z stavitele: JUDr. Josef
Červinka, nar,25.5.I94Z, zem e|, 30.1.2019, posledně bytem Nov, Hrozenkov B44, PSČ: 756 04
v ízení
č.j. 34 D 99l20L9.

Bod 2. Zp sob provedení dražbyl
DraŽba proběhne formou elektronické dražby prost ednictvím elektronického dražebního systému na
i nternetové ad rese www.d razby-exekutori.cz

Bod 3, Zahájení dražby;
Elektronická dražba bude zahájena dne 1,12,2O22v9;OO hod. (od této chvíle mohou dražitelé činit
podání).

Bod 4. Ukončení dražby:
Elektronická dražba bude skončena nejd íve dne 1.12.2022 v 9:3O hod. Dražba se však koná, dokud
draŽitelé Činí podání ( 336i odst. 4 o.s. .); Bude-li v posledních pěti minutách p ed stanovenym
okamŽikem ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po
uplynutí pěti minut od posledního učiněného podánl nebude-li učiněno další podání. V takovém
p ípadě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí podání.
Podání se považuje za učiněné pouze v p ípadě, že bylo systémem elektronick ch dražeb dražiteli
zpětně
poWrzeno - podání se objeví on-line v seznamu p Uat, ch podání

Bod 5. P edmět dražbv
Spoluvlastnick podíl ve v Ši 1/z na nemovitlich Ýěcech zapsanych na listu vlastnicwí č.L727
u Katastrálního adu pro 7línsky kraj, katastrální pracoviště Vsetín, katastrální zemí Nov,
Hrozenkov, a to:
- pozemekp.Č.St.27L9l2-zastavěná plocha a nádvo íov,mě e2m2, na pozemku stojí stavba č.p.Ba3
- občanská vybavenost,
- pozemek p.č.2505l2- orná p da o v,mě e 746m2
- pozemek p.č.2505l5 - orná p da o vlímě e 392m2
- pozemekp.č.Z7lall - orná p da o v, mě e 546m2
- pozemek p.č.L2532lL - ostatní plocha o v, mě e 41Bm2
- stavba č.p.Ba3 občanská vybavenost v části obce NovY .Hrozenkov
p.Č.St.2z 19 l I a p.Č.St.27 L9 12
- stavba č.p.B44 - rodinn dr]m v části obce Nov, Hrozenkov stojí,cí na pozemku

stojící na pozemku

p.Č.St.2752



t

- stavba bez č.p.lč.e. - garáž stojící na pozemku p,č.St .2720 a

- rozestavěná stavba stJjící nu pór.rku p.č.St.272I ;\

Oprávnění navrhovatele disponovat s p edmětem dražby vypl,vá z toho, Že navrhovatel j"t
insolvenčním správcem dlužníka, p edmět dražby je ádně zapsán v soupise majetkové podstaty dle
zákona
č. 18212006 Sb., insolvenční zákon.

Usnesením Okresního soudu ve Vsetíně č.j. 34 D 99l20I9 ze dne I2.9.2022 (dále také ,,UsnesenÍ'),
byla na ízena likvidace poz stalosti po zr]staviteli: JUDr. Josef Cervinka, nar.25.5.1942, zem ely
rÓ.l.zorg, posledně bytem'Nov, Hrozenkov B44, PSČ: 756 04. Navrhovatel byl ustanoven likvidaČním

správqem.

Popis p edmětu dražby:
Rodinn,, d m čp. B44 je situován na pozemku p.Č. st.2752 (jiného vlastníka), k.ti. Nov, Hrozenkov.
objekt občanské vybavenosti čp. B43 navazuje na rodinny d m Čp. B44 se kterou je propojen jak

stavebně, tak dve mi a má společnou kotelnu a oh ev TUV. Obě stavby jsou nepodsklepené, mají dvě
nadzemnípodlažívčetně podkroví. Nosná konstrukce je zděná, sedlová st echa. Je provedena p ípojka
elektro NN 23Ol4O0 V, p ípojka pitné vody z vlastní studny a ve ejné sÍtě, p ípojka na ve ejnou
sptaškovou kanalizaci, p ípojka zemního plynu. P ístup je po zpevněné komunikaci. V rodinném domě
čp. B4aje byt 6+kk se dvěma koupelnami a WC. V budově Čp. Ba3 v souČasné době jsou zde dva byty
- v 1. Np je byt 2+kk, v podkroví je byt 3+kk. Objekt je konstrukČně eŠen a uŽÍván jako RD. Obě
stavby byly realizovány současně a jsou užívány od r. 1996.Technick stav odpovídá stá Í, běŽná

držblaje mírně zanedbaná a v objektu jsou patrné poruchy hydroizolace vyŽadující opravu a lokální
praskliny ve zdivu. P íslušensWí hlavních staveb: - garáŽ na p.Č. st.2720, rozestavěná stavba na p.Č"

st.272L P ijezdová komunikace je částečně ve vlastnictví z stavitele ČásteČně je ve vlastnictví jin, ch
osob a VB není z ízeno. Vzhledem k charakteru komunikace se pravděpodobně jedná o ve ejnou
komunikaci ve smyslu Zákona a pozemních komunikacích. V ocenění není tato skuteČnost zohledněna.
Jedná se o soubor nemovit ch věcl kdy všechny hlavní a vedlejŠÍ stavby s p ísluŠensWÍm a Část
pozemk jsou v podílovém spoluvlastnictví z stavitele, druhá Část pozemk podstatnych z hlediska
užívání a p ístupu

k nemovitostem je ve ln lučném vlastnictví jiného vlastníka (bez těchto pozemk nelze zbytek
nemovitostí užívat). Bližší popis p edmětu draŽby je obsaŽen ve znaleckém posudku, kten je
k dispozici u dražebníka.

Úaale 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 podle

dostupnych informací, a navrhovatel dražby za nesprávnost takovych tldajťr tedy neodpovídá.
Vydražitel p ebírá nemovité věci jak stojí a leží.

Závazkv váznoucí na p edmětu dražby

Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního ádu
- na spoluvlastnick padíl IlZ
- k zajištění pohledávky ve v,, ši 5 164 679,-Kč s p íslušenstvím a náklad oprávněného
Oprávnění pro
F6CUS - METAL/ s.r,o./ Jiráskova 3ggltl, Krásno nad BeČvou, 757OI ValaŠské Mezi íČÍ, nČ/tČO:
62303414 Povinnost k
Červinka Josef JUDr., č.p. B44,75604 Nov, Hrozenkov
Parcela : I253ZlL

Zástavní právo exekutorské podle 69a exekučního ádu
- k zajištění pohledávky ve v, ši 5 164 679,-Kč s p ísluŠensWÍm a nákladťr oprávněného
- povinnli: Cervinka Josef JUDr., r.č.

Oprávnění pro
FOCUS - METAL/ s.r.o,/ Jiráskova 3ggll7, Krásno nad BeČvoú, 757OL ValaŠské Mezi íČí, nČ/IČO:

62303414
povinnost k



Pa rcela : St. 27 19 l 2, P arcela 2505 l 2, Pa rcela : 2505 l 5, Pa rcela : 27 I0 l I
Stavba: bez čplče na parc. St.2720, Stavba: Novy Hrozenkov, Č.p.B43, Stavba: Novy Hrozenkov, Č,p.

B44, Stavba: rozestav. na parc, St.27ZI

Zahájení exekuce
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M. (Exekutorskli r ad Fr, dek-MÍstek)
povinnost k
Červinka Josef JUDr., č.p. B44,75604 Nov, Hrozenkov, RČ/IČO:
Související zápisy
Exekuční gríkaz k prodeji nemovitosti
povinny: Cervinka Josef JUDr., r.Č.
povinnost k

Parceia : St, 27I9l2, Parcela: 2505/2, Parcela: 250515, Parcela: 27I0lI
Stavba: bez čp/če na parc. St.2720, Stavba: Nov Hrozenkov, Č.p. B43,
Stavba: Novy Hrozenkov, č.p. B44, Stavba: rozestav. na parc. St.272t
Související zápisy l

Exekuční p íkaz k prodeji nemovitosti
na spoluvlastnicky podíl Il2
povinnost k
Červinka Josef JUDr., č.p, B44,75604 Nov, Hrozenkov, RČ7tČO:
Parcela: I2532lI

Zahájení exekuce
pověrén soudní exekutor: Mgr. Pavel Stuminsky, Komorní 4,_737 01 Česk Těšín Povinnost k
Cervinka Josef JUDr., Č,p. B44,75604 Nov Hrozenkov, RC/ICO:
Související zápisy
Exekuční p íkaz }< prodeji nemovitosti
na spoluvlastnicky podíl Il2
povinnost k
Červinka Josef JUDr., Č.p. B44, 75604 Novy Hrozenkov,
Parcela I2532lI
Související zápisy \

Exekuční g íkaz k prodeji nemovitosti
povinny: Cervinka Josef JUDr.,
povinnost k
Parcela St.27I9l2, Parcela: 2505/2, Parcela:250515, Parcela:27I0lI Stavba: bez Čp/Če na parc. St.
2720, Stavba: Nor,ni Hrozenkov, č.p.B43,Stavba: Novli Hrozenkov, Č.p.B44, Stavba: rozestav. na parc.
St. 272I

Zahájení exekuce
soudní exekutor Mgr, Ji í Král (Exekutorsky u ad Ostrava)
povinnost k
Červinka Josef JUDr., č.p. B44, 75604 Novy Hrozenkov, RČ/tČO:

Zapsáno do seznamu likvidační podstaty poz stalosti na spoluvlastnickÝ podil Ll2
povínnost k
Červinka Josef JUDr., č,p. B44, 75604 Nov, Hrozenkov, RČ7tČO:
Parcela : I2532lI

Zapsáno do seznamu likvidační podstaty poz stalosti na spoluvIastnickÝ podi| Ll2
povinny: Cervinka Josef JUDr., r. Č.
povinnost k
Parcela 250512, Parcela: 250515, Parcela: 27I0lI, Parcela: St. 27I9l2,
Stavba: bez čp/če na parc. St, 272a, Stavba: Novli Hrozenkov, Č.p. B43, Stavba: Nov,, Hrozenkov
Č,p.B44, Stavba: rozestav. na parc. St. 272I



Ve smyslu ustanovení 236 ZŘS prodejem majetku zapsaného do likvidační podstaty zanikají všechna
zajiŠtění vě itel pozr3stalosti a zajištění dluh t etích osob p edmětu dražby, pravomocn, m Škončením
likvidace dědictví ve smyslu ustanovení 277 ZŘS zaniknou proti dědicrjm neuspokojené pohledávky
vě itel11 a jejich zajištění.

Závazky váznoucí na p edmětu dražby, které zpeněžením p edmětu dražby nezaniknou
- nejsou

Další podstatné okolnosti o p edmětu dražby:
P edmět draŽby není vyklizen, navrhovatel je nebude vyklízet, vlastnictví p ípadn,ch věcí umístěn, ch
v p edmětu draŽby, které jsou součástí či p íslušenstvím p edmětu dražby, p ejde na vydražitele,
neboť p edmět dražby je dražen, jak stojí a leží.

Bod 5. V, sledná cena dražen, ch nemovitostí:
Cena p edmětu draŽby byla zjiŠtěna posudkem Č,9-9718 12022 ze dne 4.7.2022 vypracovanym
soudním znalcem Ing. Pavlem TydlaČkou a Činí 2.720.0OO,- Kč (slovy: dva miliony sedm set dvacet
tisíc korun česk ch).

Bod 6. Neinižší podání
NejniŽŠÍ podání ČinÍ: 2.L76.0OO,- Kč (slovy: dva miliony sto sedmdesát šest tisíc korun česklich).

Bod 7. Minimální p íhoz: {

Minimální p íhoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení dražby na částku 1o.ooor- Kč

Bod 8. Dražební iistota
DraŽebníjistota byla stanovena na Částku 3O0.0OO,- KČ (slovy: t i sta tisíc korun česk, ch) a musí b, t
uhrazena nejpozději do Šestnácté hodiny pracovního dne bezprost edně p edcházejícího dni
konání draŽby, a to bankovním p evodem nebo vkladem na r]čet dražebníkač ' 3435":'i 

jxT,.ťí,í*[;fri]o'i."nitelnY' 
a s' Jako bude uvedeno:

. datum narození u fyzick ch osob, pokud jim nebylo rodné čísld p iděleno
Jako specifick}i symbol se uvede číslo dražby bez písmene,,D", tj. 22174.

K platbě na riČet draŽebníka bude p ihlédnuto, jen bude-li hodnověrnlím zprlsobem p ed zahájením
draŽebního jednání doloženo, že platba na rjčet dražebníka také došla.
Tato skuteČnost se m Že dokládat zejména následujícími doklady: bankou vystaven vYpis
z bankovního Čtu riČastníka draŽby potvrzující, že z něj byla odepsána částka odpovídající v ši
draŽební jistoty ve prospěch p íslušného ričtu dražebníka, bankou vystavenl pokladní doklad
potvrzující Že Částka odpovídající vyši dražebníjistoty byla složena na p íslušn ričet dražebníka.

Dražebníjistotu nelze uhradit šekem ani platební kartou.

Lh ta Pro hradu draŽební jistoty zaČÍná dnem zve ejnění dražební vyhlášky na Centrální adrese a
konČÍ Šestnáctou hodinou pracovního dne bezprost edně p edcházejícího dni konání
dražby.
Pokud by sloŽení draŽební jistoty nebylo provedeno zp sobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, či
s dostateČn,m p edstihem p ed zahájením draŽby, vystavuje se zájemce o rjčast v dražbě riziku, že
nebude k draŽbě p ipuŠtěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájemce o rjčast v dražbě zpr3sob a jemu
odpovídající nejzazŠÍ termín složení dražební jistoty s dražebníkem v dostatečném p edstihu
konzultovat.

SloŽená dražební jistota je rlčastník m, kte í se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po
skončení dražby stejn, m zpťrsobem, jak m byla složena.

Bod 9. Reqistrace častník dražbv



Dražby se mrjže ťrčastnit pouze ten, kdo zaplatil dražebníjistotu a je Účastníkem dražby probíhající na
portálu www.drazby-exekutori,cz, kde prokáže svoji totoŽnost.

Účastníkem dražby m že b, t vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z dražby vyloučena.
Účastníky dražby nesmělí b,t osoby, které nemohou nab vat vlastnictví a práv k p edmět m dražby,
osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční návrh na majetek takové osoby byl
zamítnut proto, že její majetek nepostačuje k rjhradě náklad insolvenčního ízenL a to po dobu 3 let
od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmídražit za ně,

Účastníky dražby nesmějí b: t osoby, u nichž by v d sledku nabytí vlastnictví p edmětu dražby mohlo
dojít k vyloučení, omezení nebo narušení hospodá ské soutěže; nikdo nesmí dražit za ně.

Učastníky dražby nesmějí b, t osqby, které nesložily dražební jistotu, je-li požadována, a v opakované
dražbě ani vydražitel, kten zpr3sobil zma ení p edchozí dražby téhož p edmětu dražby u téhož
dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jqíž kontrolou jsou pově eni, nesmějí ani
zaměstnanci p íslušného živnostenského rl adu a kontrolou dražby pově ení zaměstnanci Ministerstva
pro místní rozvoj (dále jen ,,ministerstvď'); nikdo nesmí draŽit za ně.

Účastníky dražby nesmějí b,,t dražebník organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho
statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor,
kten na této dražbě činí rikony dražebníka, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor, nuceny
správce, dočasny správce nebo osoba vykonávající správu pro ešení krize podle zákona upravujícího
ozdravné postupy a ešení kríze na finančním trhu, jsbu-li navrhovateli této dražby; nikdo nesmí dražit
za ně.

Účastníkem dražby též nesmí b,t osoba, která je ve vztahu k některé z osob uvedenych v p edchozím
odstavci osobou blízkou, společníkem, osobou ovládanou nebo osobou, která s ní Wo í koncern; nikdo
nesmí dražit za ně. K dražbě musí b,t dražitel p ihlášen nejpozději do jejího zahájení.

Účastníkem dražby se m že stát každ á fyzická nebo právnická osoba, která 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 ridaje, jinak
mu nebude umožněno registraci dokončit. Účastník je povinen v registračním formulá i uvést pravdivé
a aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdiv,ch informací zp sobí. V
p ípadě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v ridajích uvedenych v registračním
formulá i, je ričastník povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu. Provozovatel dražebního
portálu zajistí, aby byl registrační formulá v elektronické podobě uložen v uživatelském rjčtu ričastníka
a p ístupn,, všem uživatelr]m k jejichždražbám se r]častník p ihlásí. Účastník je povinen si p iregistraci
zvolit uživatelské 1méno, pod kten m se bude elektronick, ch draŽeb rjČastnit pod statusem častníka či
dražitele. Uživatel je povinenzdržet se užíváníjak,chkoliv hanlivYch, urážliv,,ch či vulgárních označení
v opačném p ípadě je administrátor oprávněn podle svého uvážení bud' registraci uživatele a jeho ričet
bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

Pro fyzickou osobu, která má v rlmyslu se dražby ťrčastnit jako dražitel a draženou věc nab. t do svého
u lučného vlastnícwí plati že je povinna vyplnit registrační formulá označenÝ ,,FYZICKA oSoBA" a
tento opat it svym podpisem s rl edním ově ením a doručit jedním z níže uvedenych zp sob
provozovateli dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, které mají v rimyslu se dražby ťrčastnit jako společní dražitelé a nab'.t draženou věc
do podílového spoluvlastnictvr, jsou povinni vyplnit registraČní formulá označeny ,,SPOLUVLASTNICKÍ
PODÍI' v němž uvedou zejména, v jakém poměru jim má b,t udělen p íklep a kten ze společn,ch
dražitel je oprávněn i jménem ostatních dražitelr3 Činit podání a tento všíchni opat it svlími r] edně
ově enymi podpisy a doručit jedním zníže uvedenych zp sob provozovateli dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, které mají v ťrmyslu se dražby ričastnit jako společní dražitelé - manželé a draženou
věc nab,t do společného jmění manžel , jsou povinni vyplnit registrační formulá označen



,,SPOLEČruÉ :mĚNÍ VnruŽrlŮ", v n_ěmž uvedou, kten z manželr] bude jménem manželr3 činit podání a
tento oba oPat it sv' m ri edně ově enlim podpisem a doručit provozováteli dražebního potálu.
Pro Právnickou osobu, která má v rimyslu se dražby ričástnit a draženou věc n'un''i áo svého
u luČného vlastnictv1 platl, Že je povinna prost ednictvím svého statutárního zástupie náno iinéosobY, která je oPrávněna za právnickou osobou jednat, vyplnit formulá označen ,,pnnÝŇlórn
OSOBA", v němŽ osoba, která formulá vyptňuje, označí, z jakého titulu vyplyvá 3e;í ojrávněni jednat
za Právnickou osobou a tento opat it sv m rj edně ově en m podpisem u Ópoiu s-ově eny, árcuální,
v'' Pisem z obchodního rejst íku doruČit jedním z níže uveden ch zpr3sobťi prouorovateli dražebního
portálu.

Pro Právnickou os_obu, která má v myslu se draŽby častnit jako společn, dražitel s jinl7m dražitelem,
platí p imě eně p edchozí ustanovení.

Pro rjČastníka, ktery má v rimyslu se zričastnit dražby a svědčí mu p edkupní právo k dražené
nemovitosti, je Povinen tuto skuteČnost prokázat zpr3sobem stanovenym níže. Za prokázání
P edkuPního Práva, nelze-li tuto skuteČnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považuje zejména
doruČení aktuálního:vypisu listu vlastnictvl, Či origináíu nebo rj edně ově ené kopie smlóuvy, z níž
p edkupní právo vypllivá,

Bod 1O. Odes!ání registračního formulá e
Účastník,unv'u,nvyplněn.registračníformuláprovozovatelidražebního
poftálu jedním z následujících zpr3sob , 

"

a) RegistraČní formulá vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá sv j podpis na formulá i rj edně ově ita nechá listinu p evést autorizovanou konverzí do elektronické Óooony. V této podobě ňÓ-aoručí
PrOVoZOVateli draŽebního portálu na jeho emaitovou adresu spravce@e-aukce.com.

b) RegistraČní formulá P evede do formátu .pdf, dokument opat í sv m zaručenlim elektronick m
PodPisem a v této formě ho doruČ| je-li to možné, provozovateli dražebního portálu do jeho áatové
schránky:dbdfdti.

c) RegistraČní formulá osobně podepíše p ed uživatelem, jehož dražby má v 6myslu se rjčastnit a
souČasně mu ProkáŽe svoji totoŽnost platn,m osobním dokiadem. protókol il edá uživateli, fieď rro
doruČÍ do datové schránky provozovatele portálu p evedeny autorizovanou konverzí do elektronické
podoby,
VYPlněn' registraČní formulá musí b,t doruČen provozovateli dražebního portálu nejpozději p ed
zahájením dražby.

ZPl3sob informování o postupu p i draŽbě a odkaz na internetové,stránky, na kteryich je tento postup
zve ejněn: ZPr3sob draŽby, zpr3sob registrace dražitel ive ejnosti a postlp p ioražně ju ruór"lňěn na
i nternetové ad rese : http : íwww. d razby-exekutori. czl n a poveda . a spx

Bod 11. Uplatnění p edkupního práva

DraŽebník uPozorňuje osoby, kt9.ré. Tují | p edmětu dražby p edkupn í právo,že je mohou uplatnit jen
v draŽbě jako draŽitelé. Hodlá-li ričastník dražby uplatnit p i draŽbě své Ór"otupní právo, musí-:ei
draŽebníkovi doloŽit nejpozději t i.pracovní dny p ed zahájením dražby. bražeonír preo ianájením
vlastní draŽbY rozhodne, zda je p edkupní právo prokázáňo a toto rozhodnutí zuere;ni uivtte..',.,u
elektronické dražby

Bod 12. Zp sob urČení vydraŽitele v p ípadech dle 23 odst. 10 a 47 odst. 1o a 11

DraŽebník v souvislosti s ustanovením 23 odst. 10 a 47 odst. 10 z.č. 2612000 Sb., které eší
situaci, kdY uČiní několik rjčastník dražby současně podání a následně nebylo učiněno póoani vyššL
konstatuje, Že PoČÍtaČov' program ve kterém se realizuje elektronická 

'dražba, 
neumožní učinit

současná podání více rjčastníkr3 ve stejnli okamžik, když každému podáníje p i azen konkrétní čas tak
jak jej Program zaznamená. Technicky tedy není možné, aby došlo k podáni více rjčastníkr] dražby ve
shodn čas.



Je-li některy z uČastník draŽby spoluvlastníkem p edmětu dražby, není stanovenym p íhozem vázán;
uČinÍ-li podání ve stejné v,Ši jako nejvyŠŠÍ podánÍ, udělí licitátor p íklep jemu. Je-li těchto rjčastníkrj
draŽbY - sPoluvlastníkr3 více, udělí licitátor p íklep tomu, jehož spoluviaŠtnick, podíl je nejvyšší. p i
rovnosti sPoluvlastnickych podíl rozhodne licitátor losem o tom, komu z těchto spoluviastnŘťr p íklep
udělÍ. Takovéto losování bude realizováno prost ednicťvím počítačového programu ve kterém se
dražba realizuje.

Bod 13. Úhrada ceny dosažené vydražením
VYdraŽitel je povinen uhradit cenu dosaŽenou vydraŽením ve lh tě: 40 dn od skončení dražby na
bankovní rČet draŽebníka' Č,rj. 3435960389/0800, vedeny u České spo itelny, o.s. Jako variábilní
s'm bo l o' o 
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. datum narození u fyzickych osob, pokud jim nebylo rodné číslo p iděleno
JakoPseuvedečíslodražbybezpísmene,D.',tj.22l74.

UhradÍ-li vydraŽitel cenu dosaŽenou vydraŽením v termínu splatnosti, p echází na něj vlastnictví
P edmětu draŽbY k okamŽiku udělení p íklepu. Je-li dražba zma ena vydražiteiem, draŽební jistota
sloŽená vydraŽitelem vČetně jejího p íslušenství se použije na náklady zma en é dražby,

VYdraŽitel je povinen uhradit správní poplatky snojen.e se zápisy na p íslušném katastrálním rj adu.

Pro vydraŽitele je draŽba provedena bezriplatně, vyjma rihrady náklad spojen ch s p edáním a
p evzetím p edmětu dražby,jak je uvedeno dále.

Bod 14. Prohlídka p edmětu dražby
prohlídka p edmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne: 7.LL.2O22 v 1O:0O hod.
2. termín dne: 8.11.2022 v 1O:0O hod.

MÍsto Prohlídky se stanovuje: p ed rodinn,m domem na adrese NovY Hrozenkov B44, pSč: 756 04
Pokud vlastník nebo osoba, která má p edmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní ádnou
Prohlídku P edmětu draŽby, bude prohlídka provedena v rámci možnosíí obhlídkou z ve ejně
P ÍstuPn'ch komunikací a ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k p edmětu dražby,
znaleckého posudku, listu vlastnicWí a katastrálních map.
Vzhledem k Povaze objektu je pohyb častník možny pouze ve skupině, v doprovodu pově ené
osoby, stejně tak je nutno na prohlídku p izp sobit vhodn, oděv a obuv.

Bod 15. P edání p edmětu dražby
JestliŽe nabyl vydraŽitel vlastnictví kp edmětu dražby, ve smysiu 30 zák. č. 2612000 Sb., je
draŽebník Povinen p edat bez zbyteČného odkladu vydražiteli p edmětáražby a listiny, které osucdiu;i
vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s p edmětem dražby nebo osvědčujíjiná prává vydražitele v či
P edmětu draŽby. O p edání p edmětu dražby_ bude,sepsán ,,protokol o-p edání p eomětu dražby,,.
VeŠkeré nákladY sPojené s p edánrm q p evzetrm p edmětu dražby nese vydražitel, vyjma
nadbYteČn'ch náklad vznikl ch z d vod na straně dražebníka. Náklady spoieňé s preáanrm a
P evzetím P edmětu draŽby budou_vyričtovány dražebníkem a uhrazeny vyoraŽitelem'p i pieaání
P edmětu draŽby a nep esáhnou Částku 9.700,- Kč včetně DPH v zákonné v'.ši a na tuto částku
dražebník vystaví ádn, daňov, doklad p i p edání p edmětu dražby

NebezPeČÍ Škody na p edmětu draŽby p echází z jejího držitele na vydražitele dnem p edání p edmětu
draŽbY, t'Ž den P echází na vydražitele odpovědnost za škodu zpr3sobenou v souvisíosti s p edmětem
draŽbY. Je-li vydraŽitel v prodlení s p evzetím p edmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.
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