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DRAZEBN I VYH LASKA č. D22:r78
o konání ve ejné dražby dobrovolné elektronické dle 2O zák,é.2612000 Sb.

Bod 1. Označení dražebníka a navrhovatele
Dražebník:
BONA ELECTA .í.o.7 IC: 27792609, v
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní t794ll7, PSC 702 00
zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajsk m soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5t947
jednající jednatelem VlaŠtimilem ŠtrbavYm
www. bonaeleďa. cz, ema i l : strbavy@ bonaelecta.cz

Navrhovatel:
nlgr. tuo Tichovsk , IČ: 66240948, DIČ: CZ6624O94B
adÝokát se sídlem OŠtrava - Slezská Ostrava, Jaktovecká t}4glIB, PSČ: 710 00
insolvenční správce dlužník : Ladislav Urban, nar. 08.05.L970, trvale b.yt9* 9uglv, Polská t642,
PSČ: 250 82 a Mgr.Zuzana Urbanová, nar. t6.L2.tg77, truale bytem Úva , Po]ská L642, PSČ: 250 82

Bod 2. Zp sob provedení dražby:
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 10.1L,2O22 v 9:0O hod. (od této chvíle mohou dražitelé Činit
podání).

Eť.[.ffiončenanejdÍvedne1o.1t.2o22v9:30hod.,,Jousevšakkoná,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 podání, nebude-li učiněno další podání. V takovém p ípadě
se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí podání.
podáníse považuje za uč|něné pouze v p ípadě, že bylo systémem elektronick, ch dražeb dražiteli zpětně
poWrzeno - podání se objevíon-line v seznamu p Uat, ch podání.

Bod 5. P edmět dražby
Nemovité věci zapsané na listu vlastnicWí č.2742 u Katastrálního rj adu pro St edoČesk kraj, katastrální
pracoviště Praha-rn chod, katastrální rjzemí Úva u Prahy, a to:
- pozemek p.č.3928/B3 - orná p da o v, mě e 92m2,
- pozemek p.č.3928lL4I - zastavěná plocha. a nádvo í o u mě e 10Bm2, souČástí tohoto pozemku je
stavba č.p.I642 - rodinny d m v Části obce Uvaly,
- pozemek p.č.3928lL4Z - orná p da o rn mě e 40m2.

Oprávnění navrhovatele disponovat s p edmětem dražby vypl vá z toho, že navrhovatelje insolvenčním
správcem dlužníka, p edmět dražby je ádně zapsán v soupise majetkové podstaty dle zákona
č. L8Z1Z006 Sb., insolvenční zákon.

oprávnění navrhovatele disponovat s p edmětem dražbyvypl vá z toho, Že navrhovatelje insolvenČním
správcem dlužníka, p edmět dražby je ádně zapsán v soupise . majetkové podstaty dle zákona



č. LB2l2006 Sb., insolvenční zákon. Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 60 INS L34LB|Z02I
schválil soud oddlužení a uložil dlužníkovi vydat v, še uvedeny 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. Expobank, d.s.
Z. Finanční ri ad pro St edočesk kraj

Zajištěnívě itelé si vyhrazují právo odmítnout nejvyšší nabídku. V takovém p ípadě je dražebník povinen
vyrozumět o upuštění od dražby všechny ričastníky dražby.

Popis p edmětu dražby:

Rodinn, d m byl postaven jako adov, objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dťrm není podsklepeny,
nemá vybudované obytné podkroví. Na základě sdělení osoby p ítomné během prohlídky byl objekt
postaven v roce 2007. Konstrukce objektu je cihlová, stropy jsou betonové. Má rovnou st echu, st eŠní
krytinu tvo í fólie a kačírek a klempí ské prvky jsou plechové pozinkované. Stavba není zateplena.
Oceňovan, objekt je dispozičně ešen jako 4+kk. V p ízemí se nach ází zádve í o v, mě e 5,40 m2, WC
ou mě e 1,B0 m2, chodba orn mě e 4,7Om2, technická místnostorn mě e 2,60m2, komora orn mě e
2,IOm2, obyvací pokoj s kuchyňsk m koutem orn mě e 47,00 m2, schodiŠtěov,mě e6,80 m2, v pat e
jechodbaouměe4,2Om2,pokojornměe11,10m2,pokojornměe10,90m2,pokojovyměe
IZ,90 m2,šatnaorn mě e 2,9Om2, koupelnasWCorn mě eB,30m2, p ísluŠenstvím jegaráŽorn mě e
19,60 m2. podlahová plocha činí L20,70 m2. Podlahová plocha vČ. p ísluŠenství Činí 140,30 m2.
Vnit ní omítky jsou štukové. Okna jsou v objektu plastová. V koupelně se nachází klasická vana, sprchov,
kout, umyvadlo a na WC je závěsná toaleta. Zárubně dve í jsou obložkové. Kuchyně je vybavena
kuchyňskou linkou s vestavěn,mi spot ebiči. Podlahy jsou eŠeny: laminátová plovoucí podlaha,
keramická dlažba, koberce. Mezi dalšívybavenídomu pat í alarm.
V domě je zavedena elekt ina o napětí 230V. Do objektu je zaveden vodovod, odpadní vody jsou

svedeny do kanatizace a rozvod zemního plynu je k dispozici. V domě je topení ešeno ťrst edně
plynorn m kotlem a topná tělesa jsou závěsné radiátory. Oh ev vody je ešen plynorn m kombinovan, m

kotlem. Aktuálně je však plyn odpojen,
Rodinn, d m je novější a technicky p evážně v dobrém stavu. poslední 2 roky však není pravidelně
užívany,jsou zašlé povrchy (omítky, podlahy), vyznamné vady však nebyly shledány.
Na pozemku, ktery náleží k objektu, jsou okrasné d eviny, oplocení pozemku tvo í pletivo. Pozemek je
rovinat . K objektu je bezproblémov, p ístup po zpevněné obecní cestě. Je zde moŽnost parkování na

vlastním pozemku.
objekt je postaven na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinn,mi domy se
zahradami. V obci je rozší ená občanská vybavenost. D m je postaven v klidné lokalitě bez zdraví
ohrožujících vlivťr a v bezprost ední blízkosti objektu je zeleň v podobě les a luk. Je zde zanedbatelné
nebezpečív, skytu záplav. V místě je zastávka autobusorn ch spoj ; v centru města l vlakov, ch spoj .

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

Úaaje o p edmětu dražby uvedené v této dražebnívyhlášce, zejm. pak o popisu stavu p edmětu draŽby
a o právech a závazcích na p edmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupn,ch
informací, a navrhovatel dražby za nesprávnost takorn ch daj tedy neodpovídá.
Vydražitel p ebírá nemovité věci jak stojía leží.

Závazky váznoucí na p edmětu dražby
- Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve \^ Ši 3.960.000,- Kč plus piísluŠensWÍ

oprávnění pro Expobank CZá.s., Na strži zog7163, KrČ, 14000 Praha +, nČ/IČO: 14893649
Povinnost k Parcela : 392Bl I41, Parcela : 392BlI42, Parcela: 392BlB3

- Zástavní právo smluvní
dluh ve v, ši 3.000.000,- Kč s p íslušensWím
ctalší dluhy, které vznikly nebo vzniknou ode dne uzav ení zástavní smlouvy do 13.5.2035 do

v''še 3.000.000,- Kč
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Ográvnění pro Československá obchodní banka, o. s., Radlická 333/150, Radlice, 15000 Praha 5,

RCiICO: 00001350
Povinnost k Parcela : 39?8l L41, Parcela : 3928lL42, Parcela: 392Bl83

- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu dluh ve rn Ši 2.105.965,24Kčvčetně p íslušenství
oprávnění pro Česká republira, nČ/lČo: 00000001-001, vykonává: Finanční rj ad pro hlavní město
Prahu, Štěpánsrá 619128, Nové Město, 11000 Praha 1

Povinnost k Parcela: 392BlL41, Parcela 3928lI42, Parcela: 3928/83
Související zápísy:
Závazek nezajistit zást. pr. ve rn hodnějším po adí nov, dluh
Listina Rozhodnutí správce daně o z ízení zástavního práva Finanční ri ad pro hlavní město Prahu Čj.-

89315P4/2019 /2010-80542-L10646 ze dne 26. 11.2019.
1ouvisející zápisy:
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
Listina Rozhodnutí správce daně o zYízení zástavního práva Finanční ťr ad pro hlavní město Prahu čj.-
B931504/2019 /2010-80542-110646 ze dne 26.11.2019.

- Zahájeníexekuce pově en,, soudní exekutor: Mgr. Pavel Pajer, Hornická L786,347 )LTachov
Povinnost k Urban Ladislav, Polská 1642, Z5OB2 Uvaly,
Související zápísy:
Exekuční p íkaz k prodeji nemovitosti povinn, : Ladislav Urban,
Povinnost k Parcela : 392Bl t41, Parcela : 392Bl L42, Parcela: 3928/83

- Zahájení exekuce pově en,, soudní exekutor: M9r. l',tarcela PetroŠová, 17. listopadu Z995lLa,690 02
B eclav
Povinnost k Urban Ladislav, Polská L642,25082 Úvaly,
Související zápísy:
Exekuční p íkaz k prodeji nemovitosti povinn, : Ladislav Urban,
Povinnost k Parcela : 3928l t41, Parcela : 392Bl L42, Parcela: 3928/83

- ExekuČní p íkaz k prodeji nemovitosti povinn, : Ladislav Urban,
Povinnost k Parcela : 392Bl L41, Parcela : 3928l L42, Parcela: 392.8/83

- ExekuČn Í p íkaz k prodeji nemovitosti povinn, : Ladislav Urban,
Povinnost k Parcela: 3928lt41, Parcela: 3928lt42, Parcela: 3928/83

- Exekučn í p íkaz k prodeji nemovitosti povinn, : Ladislav Urban,
Povinnost k Parcelaz 392BlI41, Parcela:3928lI42, Parcela: 3928/83

- Zahájení exekuce pově en, soudní exekutor: JUDr. Petr KuČera, náměstí Starosty Pavla 5, Z72 0L
Kladno
Povinnost k Urban Ladislav, Polská 1642,25082 Úva ,

Související zápisy:
Exekuční p íkaz k prodeji nemovitosti povinn, : Ladislav Urban,
Povinnost k Parcela: 3928lI41, Parcela 3928lL42, Parcela: 3928/83

- Zahájeníexekuce pově en, soudní exekutor - JUDr. ťng. Petr Kučera, náměstí Starosty Pavla 5,

272 0I Kladno
oprávněn, : SOLITER, a.s., tČ +gOgss
Povinnost k Urban Ladislav, Polská 1642,25OB2 Úva ,

- Zahájení exekuce pově en, soudní exekutor: JUDr. Jana Tvrdková, HornokrČská 650/29,
140 00 Praha 4
Povinnost k Urban Ladislav, Polská L64Z,25OBZ Úva ,

Související zápisy:
Exekuční p íkaz k prodeji nemovitosti povinn, : Ladislav Urban,
Povinnost k Parcela: 392BlL41, Parcela:. 3928lL42, Parcela: 3928/83



- Zahájení exekuce pově en, soudní exekutor: JUDr. Juraj Podkonick' , Ph.D., EvroPská 663lt32,
160 00 Praha 6 ,
Povinnost k Urban Ladislav, Polská L64Z, 25082 Uvaly,

- Zahájení exekuce pově en, soudní exekutor: JUPr. LukáŠJÍcha, Komenského 38,7500Z P erov

Povinnost k Urban ladislav, Polská !642, Z5OB2 Úvaly,

Souvísející zápisy:
ExekuČní p íkaz k prodeji nemovitosti povinny: Urban Ladislav,

Povinnost k Parcela 39281141, Parcela: 3928 lI42, Parcela: 392BiB3

- Záhájení exekuce pově en, soudní exekutor: JUDr. Marcel Smékal Michelská L326l62, 140 00 Praha

4
Povinnost k Urban Ladislav, Polská L64Z,25O8Z Úva ,

_ Zahájení exekuce,pově en, soudní exekutor: JUDr. Ond ej MareŠ, LL.M., MasarYkova 679133,4t2OL

Litomě ice
Povinnost k Urban Ladislav, Polská 1642, Z5OB2 Úva ,

Související zápisy:
ExekuČní p íkaz k prodeji nemovitosti povinn, : Ladislav Urban,

Povinnost k Parcela: 392BlI41, Parcela 3928lL42, Parcela: 392B/B3

- Zahájení exekuce pově en, soudní exekutor: JUDI. Ivo Luhan, Karlovo nám. L7, I20 00 Praha 2

Povinnost k Urban ťadislav, Polská 1642,25OB2 Úvaly,

Související zápisy:
Exekuční p íkaz k prodeji nemovitosti povinny: Urban Ladislav,

Povinnost k Parcela : 392Bl I41, Parcela : 392BlI42, Parcela: 392B/B3

- Zahájení exekuce pově en, soudní exekutor: M9r. David Koncz, 26. dubna 10, 350 02 Cheb

Povinnost k Urban Ladislav, Polská L642, Z5OBZ Uvaly,

Zpeněžením nemovitostí zanikají činky na ízenívYkon.9 rozhodnutí nebo exekuce a zajiŠtění PohledávkY

iá:istenor,o vě itele, a to iv pipadé,že nepodal p ltrtášru své pohledávky, a to dle 167 odst.5 a

300 zákona č. LB212O06 Sb., insolvenční zákon.

nejsou

en,navrhovateljenebudevyklízet,..vlastnictví
v p edmětu drážny, kteié jsou součástí či p íslušensWÍm p edmětu draŽby,

p ípadn,ch věcí umístěn,ch
p ejde na vydražitele, neboť

p edmět dražby je dražen, jak stojí a leží.

Bod 5. V, sledná cena draženÝch nemovitostí:
CenapremVypracovanymXPinvest,s.r.o.,znaleckymstavemv
oboru Ekonomika, ceny a'odhády-nemovitosti č.16625-126712022 ze dne 15.6.20ZZ a Činí 10.220.000,-

kč (slovy: deset milion dvě stě dvacet tisíc korun česk, ch).

ft3,19;'Ťffiffio.ooo,.Kč(slovy:šestmilionuosmsetdvacettisíckorunčesk'ch).

Bod 7. Minimální p íhoz:
luriniralňG?lr,* se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení dražbY na částku 10.000r- Kč

3:.1j;.ffiVenanačástku5oo.ooo,.Kč(sIovy:pětsettisíckorunčesk.ch)amusíb.t
uhrazena nejpozběji do r\*:; nť::*ť h*t1iny pt"i*c*vníh* dr:ql L:*xp:r*:st *dn P}'*t{ch e*jícíhu clni
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konání dražby, a to bankovním p evodem nebo vkladem na rjčet dražebníka
č. . 3435960389/0800, veden, u České spo itelny, d.s. Jako variabilní symbol bude uvedeno:

: [,iáE],]Ťi:li?i|,.ny.n
. datum narození u fyziclc ch osob, pokud jim nebylo rodné číslo p iděleno

Jako soecifick symbol se uvede číslo dražby bez písmene,D", tj. 22t78.

K platbě na ričet dražebníka bude p ihlédnuto, jen bude-li hodnověrn, m zp sobem p ed zahájením
dražebního jednánídoloženo, že platba na ričet dražebníka také doŠla.
Tato skutečnost se m že dokládat zejména následujícími doklady: bankou vystaveny vYpis z bankovního
čtu ričastníka dražby powrzující, že z něj byla odepsána Částka odpovídající v, Ši draŽební jistoty ve

prospěch p íslušného čtu dražebníka, bankou vystaveny pokladní doklad poWrzujícÍ, Že Částka

odpovídajícírn šl dražebníjistoty byla složena na p ísluŠn, riČet draŽebníka.

Dražebníjistotu nelze uhradit šekem ani platební kartou.

Lh ta pro rihradu 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 ričast v dražbě zp sob a jemu

odpovídaj ící nejzazší termín složení dražebníjistoty s dražebníkem v dostateČném p edstihu konzultovat.

Složená dražebníjistota je ričastník m, kte íse nestanou vydraŽitelem, vrácena neprodleně po skonČení
dražby stejn, m zp sobem, jak m byla složena.

Bod 9. Reoistrace ričastník dražby
Dražbyzaplatildražebníjistotua1eÚčastníkemdražbyprobíhajícína
portálu www.drazby-exekutori.cz, kde prokáže svoji totožnost.

Účastníkem dražby m že b,frtvždy stát, a to itehdy, kdyby jiná osoba byla zdražby vyloučena.

Účastníky dražby nesmějí b,it 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 nákladťr insolvenČního Ízení, a to po dobu 3 let
od právní moci takového rozhodnutí; nikdo nesmí dražit za ně.

Účastníky dražby nesmějí b,t osoby, u nichž by v drlsledku nabytí vlastniďví p edmětu dražby mohlo
doji't k vyloučení, omezení nebo narušení hospodá ské soutěže; nikdo nesmí dražit za ně.

Účastníky dražby nesmějí b,, t osoby, které nesložily draŽebníjistotu, je-ll poŽadována, a v opakované
dražbě ani vydražitel, kten zp sobil zma ení p edchozí dražby téhož p edmětu dražby u téhož
dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pově eni, nesmějí aní
zaměstnanci p íslušného živnostenského rj adu a kontrolou dražby pově ení zaměstnanci MjnistersWa
pro místní rozvoj (dále jen ,,ministerstvo"); 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 rlkony dražebníka, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor, nuceny
správce, dočasn,, správce nebo osoba vykonávající správu pro ešení krize podle zákona upravujícího
ozdravné postupy a ešení krize na finančním trhu, jsou-li navrhovateli této dražby; nikdo nesmí dražit
za ně.

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

*J
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ÚČastníkem draŽby se mťrŽe stát kaŽdáfyzická nebo právnická osoba, která provede základní registraci
na draŽebním portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registáčního
formulá e umístěného www.drazby-exekutori.czlregistrace zp sobem tam uveden,,m próvozovateli
draŽebního poftálu. ÚČastník je povinen vyplnit v registračním formulá i všechny povinné daje, jinak
mu nebude umoŽněno registraci dokonČit. UČastník 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 poftálu. Provozovatel dražebního
portálu zajistÍ, aby byl registrační formulá v elektronické podobě uložen v uživatelském ťlčtu častníka
a p ístupn, vŠem uŽivatel m k jejichž dražbám se rjČastník p ihlásí. Účastník je povinen si p i registraci
zvolit uŽivatelské jméno, pod kten m se bude elektronick ch dražeb častnit pod statusem ričastníka či
draŽitele. UŽivatel je povinen zdržet se užilváníjak, chkoliv hanlirn ch, urážliv, ch či vulgárních označení,
v opaČném p ípadě je administrátor oprávněn podle svého uváŽení bud' registraci uživatele a jeho ťrčet
bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

Pro fyzickou osobu,: která má v rimyslu se dražby riČastnit jako dražitel a draženou věc nab t do svého
rn luČného vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registrační formulá označenÝ ,,FYZICKÁ oSoBA" a
tento opat it svYm podpisem s ťr edním ově ením a doručit jedním z níže uvedenych zp sob
provozovateli dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, které mají v rmyslu se dražby rjčastnit jako společní dražitelé a nab, t draženou věc
do podílového spoluvlastnictvÍ, jsou povinni vyplnit"registrační formulá označeny ,,SPOLUVLASTNICIď
PODII' 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 dražitel Činit podání a tento všichni opat it srn mi rj edně
ově enymi podpisy a doručit jedním z níže uvedenych zp sob provozovateli dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, které mají v ťrmyslu se dražby ričastnit jako společní dražitelé - manželé a draženou
věc.nabyt do společného jmění manžel , jsou povinni vyplnit registračníformulá označeny ,,SPOnČruÉ
:tvtĚtVÍ MANŽELŮ", v němž uvedou, ktery z manžel buOe jménem manžel činit podáni á tento oba
opat it svYm edně ově en m podpisem a doručit provozovateli dražebního portálu.
Pro právnickou osobu, která má v ťrmyslu se dražby tjčastnit a draženou věc nab, t do svého u lučného
vlastnictvr, platÍ, Že je povinna prost ednictvím svého statutárního zástupce.nebo jiné osoby, která je
oprávněna za právnickou osobou jednat, vyplnit formulá označeny,,PRAVNICKA OSOBA', v němž
osoba, která formulá vyplňuje, označí, z jakého titulu vypl,vá její oprávnění jednat za právnickou
osobou a tento opat it svYm rj edně ově en,m podpisem a spolu s ově en,m aktuálním v, pisem z
obchodního rejst íku doručit jedním zníže uveden,ch zp sob provozovateli dražebního portálu.

Pro právnickou osobu, která má v rimyslu se draŽby Častnit jako společn, dražitel s jin,, m dražitelem,
platí p imě eně p edchozí ustanovení.

Pro ričastníka, kten má v rimyslu se zričastnit dražby a svědčí mu p edkupní právo k dražené
nemovitosti, je povinen tuto skutečnost prokázat zp sobem stanoven, m níže. Za prokázání p edkupního
práva, nelze-li tuto skutečnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považuje zejména doručení
aktuálního v pisu listu vlastnictví, či origináIu nebo edně ově ené koiie smlouvy, z níž p edkupníprávo
vyp|yvá.

Bod 10. Odeslání reqistračního formulá e
Účastník,vyplněn'registračníformuláprovozovatelidražebního
portálu jedním z následujících zp sob :

a) Registrační formulá vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá sv j podpis na formulá i r] 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 zaručenym elektronick,m
podpisem a v této formě ho doruč| je-li to možné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové
schránky:dbdfdti.
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c) Registrační formulá osobně podepíše p ed uživatelem, jehož dražby má v rimyslu se rjčastnit a
současně mu prokáže svoji totožnost platn,m osobním dokladem. Protokol p edá uŽivateli, kten ho
doručí do datové schránky provozovatele portálu p eveden autorizovanou konverzí do elektronické
podoby.
Vyplněn, registrační formulá musí b,t doručen provozovateli dražebního poftálu nejpozději p ed
zahájením dražby.

Zp sob informování o postupu p i dražbě a odkaz na internetové stránky, na kten ch je tento postup
zve ejněn: Zp sob dražby, zpťrsob registrace dražitel ive ejnosti a postup p idraŽbě je zve ejněn na
i nternetové ad rese : http : //www. d razby-exekutori. czi napoveda. a spx

Bod 11. Uplatnění p edkupního práva

Dražebník upozorňuje osoby, které mají k p edmětu draŽby p edkupní právo, Že je mohou uplatnit jen
v dražbě jako dražitelé. Hodlá-li rjčastník dražby uplatnit p i dražbě své p edkupní právo, musí jej
dražebníkovi doložit nejpozději t i pracovnídny p ed zahájením dražby. Dražebník p ed zahájením vlastní
dražby rozhodne, zdá je p edkupní právo prokázáno a toto rozhodnutí zve ejní v systému elektronické
dražby.

Bod 12. Zp sob určení vydražitele v p ípadech 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 eší situaci,
kdy učiní několik častník ctrnžby současně pocl$níahdsl*dně n*bylo r"rčirrěn* pocl.{nívy í, knnsť*ťujtl,
že počítnčovy prů ťan] v* kt*r$rn se realixuje *l*ktronická dražb*, ngum* ní r.lčinit st*čnsn p*d*rrí
více ťrčastník ve stejny CIkr:m ik, když kažclémrr pod$níj* p i nzen konkr tní čas tok jok j*j pr*grnrn
7 zn m ná. Technicky t*dy není mo nó, nby do io k pod$nívíce ťrčilstníkr} drm by ve shodtt, čms.

Je-li nókten z ůčastník dražby spoluvlnstníkern p ednrětu dražby, není stannvenym pi'íhc;em vix n;

učiní-li podání ve stejnó vyši j*ko nejvyšší podání, udělí licitátor pr-íkl*p jtmu. J*-li t chtn ťlč*sťnťk*
dražby * spoluvlastník* víc*, r"ldšlí licit$tor p íklep tomu, jehož spnluvlnstnick, pndíl j* n*jvy í, } 

i

rovnosti spoluvlastnick ch pncli roxhodne licitátor losem o torn, komu z tfuhto spnluvlelstnik 5: íki*p
ud |í. Takovóto losovóní blrde renlizovóno prost edníctvínr počítečov$hr: pr*gf mr.J v* kt*ré*"r se drnĚi:n
realizuje"

Bod 13. Úhrada ceny dosažené wdražením
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydraŽením_ve lh tě: 40 dn od skončení dražby na
bankovníťrčet dražebníka č. . 3435960389/0800, veden, u Ceské spo itelny, a.s. Jako variabilnísymbol
bude uvede no : 

fri,!lšťŤi:H'ď|,.o,,.n
. datum narození u fyzick, ch osob, pokud jim nebylo rodné číslo p iděleno

Jako specifick symbol se uvede číslo dražby bez písmene,D', tj. ZZL7B.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, p echází na něj vlastnicWí
p edmětu dražby k okamžiku udělení p íklepu. Je-li dražba zma ena vydražitelem, dražební jistota
složená vydražitelem včetně jejího p íslušenství se použije na náklady zma ené dražby.

Vydražitel je povinen uhradit správní poplatky spojené se zápisy na p íslušném katastrálním ri 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: 17.10.2022v 11:00 hod,
2. termín dne: 18.10.2022v 11:00 hod.



Yj:t: tl*|'99 se stanovuje: na ve ejné komunikaci, p ed rodinn m domem na adrese úvaly, polská
L642, PSC: 250 82
Pokud vlastník nebo osoba, která má p edmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní ádnou prohlídku
P edmětu draŽbY, bude prohlídka provedena v rámci možností oór,lrárou z ve eině pristupnlicrr
komunikacía Ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k p edmětu dražb , znaléckéňo posudku,
listu vlastnictví a katastrálních map.
Vzhledem 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.

Bdd 15. P edání p edmětu dražby
JestliŽe nabyl vydraŽitel vlastnictví k p edmětu draŽbYl Ve smyslu 30 zák. č.2612oO0 Sb., je dražebník
Povinen P edat bez zbyteČného odkladu vydražiteli p edmět dražňy a listiny, které osvěoÉu;í utuiiňi.wi
a js_ou nezbYtné ! rylaQpní s p edmětem dražby nebo osvědčují jina pravá vydražitelu u#i pĚJrctu
draŽbY. O P edáníP edmětu dražby bude sepsán,Protokol o p eaáňíp edměiu ár:uioy,,.vešróre ňápluay
sPojené s P edáním a P evzetím p edmětu dražby nese'vydražiiel, vy,jma nadbytečn, ch nánuat
vzniklYch z d vod na straně dražebníka. Náklady spojené s'p edáni, u'próuruiír'preJm8tu áražny
budou vYrlČtovány draŽebníkem a.uhrazeny vydražitelem p i p edání p edmětu oražn .-ilpi;;hnou
Částku 9.700,- KČ vČetně DPH v zákonné v, ši a na tuto částku dražebník uyrŇi raJny áurJu Jokradp i p edání p edmětu dražby

NebezPeČÍ ŠkodY na p edmětu dražby p echází z;$írro držitele na vydražitele dnem p edání p edmětu
draŽbY, t'Ž den P echází na vydraŽitéle odpovědňost za škodu zp sbbenou vsouvisiosti s p edmětem
draŽbY. Je-li vydraŽitel v prodlení s p evzetím p edmětu dražby, here nebezpečí škody;;áp;;ěJnost
za škodu vydražitel.

V Ostravě dne 29.9 .2022

Vlastimil Štrnarn1 - jednatel společnosti
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V Ostravě dne 29.9.2022

\;\l

navrhovatel
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