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DRAZEBNI VYHLASKA
číslo: D 25l20l8

Ďražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584l1l, PSČ 779 00, zapsanáv obchodním
rejstříku vedeném lftajským soudem v Ostravě pod sp.zrr. C l014l, jako dražebník oprávněný k provádění
veřejných dražeb na zák|adé koncesní listiny vydané Okresním živnostenshým uřadem v Olomouci dne

05.02.2001, pod čj.: oŽÚlB406l00lKI/KP, ev. č.: 380500-80744-00 (dále jen ,,dražebník")

vyhlaŠuje

podle ustanovení § 20 a ustanovení 16a zákona č.2612000 Sb,, o veřejných dražbách a vyhlášky č. |812014, o

stanovenj podmínek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrhoyatele společnosti OK INSOLYENCE
v.o.s., IC: 29355940, se sídlem K Nemocnici 168/18, 7411 01 Nový Jičín, zapsanáv obchodním rejstříku
vedeném Krajslcým soudem v Ostravě pod sp.zn. A 21059, insolvenční správce dlužníka pana Bc. Ladislava
Vodvářky, narozeného vroce 1970, bytem Boženy Němcové 786,340 22 Nýrsko, Okres Klatovy, ustanovená
usnesením l3ajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 51 INS |98261201'7 (dále jen ,,navrhovaíel")

konání veřejné dražby dobroyoIné-elektronické
(dálejen ,,dražba")

1. Místo. datum. čas zaháiení a ukončení elektronickg dražby

Dražba se koná elektronicky dne 5.9.2018 prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese -

portálu www,okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájeni dražby bude provedeno prohlášením
lici&ítora, a to ye 12:00 hodin. Ukončení dražby bude nejdříve za 30 minut tj. ve 12:30 hodin.

2. Označení a pgpis oředmětu dražby a ieho příslušenství. stav předmětu dražbv

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

o Pozemek parc. č. St. 932 o uýměře 165 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástíje stavba: Nýrsko, č.p. 786, bydlení
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St.932,

o Pozemek parc. č. 1024/16 o výměře 244 mz, vedený jako zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní
fond,

vše zapsané na listu vlastnictví ě. 963, vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním uřadem pro
Plzeňslry kraj, Katastrálním pracovištěm Klatovy, v katastráLlním íuemi a v obci Nýrsko, Okres Klatovy.

Předmět dražby uvedený shora byl podle zákona č. 18212006 Sb., o úpadku a způsobechjeho řešení (insolvenční
zákon), nawhovatelem ďražby zahrnut do soupisu majetkové podstaty dlužníka pana Bc. Ladislava Vodvářky,
narozeného v roce 1970, bytem Boženy Němcové '786,340 22 Nýrsko.

Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jsou ve rnýlučném vlastnictví pana Bc. Ladislava
Vodvářky, narozeného v roce l 970, bytem Boženy Němcové 786,340 22 Nýrsko.

Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství - v dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle
dostupných informaci. Navrhovatel odpovídá zavaďy na předmětu ďražby pouze v rozsahu stanoveném ďražebni
vyhláškou.
Rodinný dům č.p. 786: se nach,ázi na jihornýchodním okraji obce N;ýrsko na parc. ě. sí. 932 o výměře 165 m',
Předmětem ocenění je rodinný dům o započitate|né užitné ploše 157 m2, ve klerém se nachazí obytná část o
dispozici 6+l, koupelnou se sprchovým koutem v l.NP a koupelnou s yanou v 2.NP. V každém NP se

nachází samostatné WC. Nad 2. NP je přístupná, nev}užita půda. V suterénu rodinného domu se nacháú garéů,
kote|nq sklad a prádelna. Suterénje zohledněn v koeficientu vybavení apříslušenství.
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Za rodinným domem se nachází za\lrada parc. č. 1024116 o rllměře 244 m'. Na parcele se nachazí skleník a

zděná dílna, která není zapsána v KN a je zohledněna v koeficientu lybavení a přísluŠenstvÍ. Dle informací

sdělených vlastníkem nemovitosti byl dům postaven v roce 1980. V roce 2010 proběhla výměna oken. VY'táPění

v dom! pomocí plynového kotle, ohřev vody bojler, elekrika v domě tŤífázová. Připojeno na obecní vodovod a

kanalizaii, po pravé straně vedle vchodu do užitné části domu se nachází vchod do samostatné dílnič§.
Nýrsko je ápádoeeské město |ežici v Pošumaví v okrese Klato\ry, Plzeňský kraj, přibližně deset kilometru od

hranic s Německem. Městem protéká řeka Úhlava. Vzniklo patrně běhenr 12. stoletÍ, První PÍsemná zmínka

pocházi zroku 1327.
V l.tni"h měsících je k dispozici koupaliště s autokempem a restaurací. Je možné si pronajmout novou sporlovní

halu se saunou, ,ah.at ,i bowling nebo ricochet, relaxovat v biosoláriLr. V zimních měsícich je k disPozici

lyžařs§ svah s umělou hmotou u Š:OO metrů dlouhým vlekem překonávajícím qiškouý rozdÍI64m. K posezení

v místě zve yada útulných restaurací a hospůdek. Pro vyznavače turistiky a cykloturistilry jsou zde Přehledně

vyznačeny turistické trÁy a cyklotrasy nupol.ny na oblast Domažlic, SRN, CHKOŠ a do vnitrozemÍ.

Úplné znění znaleckého posudku naleznete na: ]W@b49!

3. prohlídka předmětu dražbv

Prohlídka předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 24.'7,2018 v 16:00 hodin
2. termín dne l5.8.2018 v l3:00 hodin

3. termín dne 24.8,2018 v 10:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 786 (Boženy,Němcoré 786, 340 22 Nýrsko). stalba

stojí na pozemku parc. č. si. Ó:Z, vše zapsané na listu r,lastnictvi č 963. l,katastrálním území a v obci Nlrsko.

Okres Klatov.l,.

lnformace _ úterl,až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 73,1 358 335.

pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu. neumožní řádnou Prohlídku Předmětu

dražby. bude prohlídka provedena v rámci možností.

4. Cena oředmětu dražbr

obqklá (trmí) cena předrnětu dražb1 b1,la zjištěna posudkem znalce podle ustanovení § 13 zákona Č.26 ]000

Sb.. o veřejnjch drazúách. le znění poráe.;siót predpisů. Znaleck! ústal,: STATIKL}1 s.r.o,. IC: 155,15881. se

sídlem se iiát.* pur§ňova 125. Brno orz oO. r,posudku čís1o 3598-333-2018 ze dne 21.6.2018. stanol'ila

obv,v-klou cenu předměiu dražbl,na částku ve 11 ši, " , " , 2,610,000,- Kč

5. r-einixí podání a minimální příhoz

Nejnižší podání stanoluje dražebnk ve výši.. .,,.......1.990.000,- Kč

Minimální pŤíhoz,kteý může účastník ďražby učinit, stanovuje dražebník ve l"ýši. ..,............5.000,- KČ

Draží se v českých korunách.

6. Dražební iistota

Dražební jistotu stanovuje dražebník ve výši,., ... ..... .300.000,_ Kč

Dražebníjistota musí byt lúlrazena poštovni poukázkou, nebo bankovním převodem na ÚČet draŽebníka, nebo

vkladem ňotovosti na účet dražebníka čislo 10'7-42'7812026710:100, vedený u Komerční banky a.s., pobočky v

olomouci, variabilní symbol (VS) číslo dražby:252018,konstantní symbol: 0558, specific§ symbol: v PříPadě,

že je účastní<em arazuy fyzrcká osoba - ,Ódne ei*lo účastníka dražby, v případě, že je účastníkem draŽby

právnická osoba - identifikaení číslo (lC).

Přípustné je rovrrěž složení dražebnijistoty ve formě bankovní zánky _ její podmíolq nylo konzultovat

5 druz.bniř.*. Lhůta pro předložení bankovní zánlky končí v sídle dražebnfl<a šestnáctou hodinou Pracormího

dne bezprosťedně přeácháiejícího dni konání ďražby. Originál zÁruční listiny musí splňovat tyto PodmínkY:
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V zaruční listině bude uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokoj i fuažebnka (věřitele), a to do ýše
dražební jistoty, ježje uvedena výše, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovní zán:/tq písemně požádá
banku a to z toho důvodu, že dlužník (tj. osoba, na jejíž žádost se zavázala banka zátručnt listinou) jako

vydražitel zmařil ďražbu. Dražebník (věřitel) musí být y záruění listině ozračen tak jak je označen v této
vyhlášce.

Doba platnosti takové bankovní zánky musí být minimálně 30 dnů po skončení lhůty stanovené touto vyhláškou
pro úhradu ceny dosažené vydražením a zároveřt pro případ, že bude konána ve smyslu § 25 zárkona ě.2612000
Sb., o veřejných dražbách, opakovaná dražba, minimáLlně 30 dnů po konaní opakované dražby. Nejzažší termín
platnosti bankovní áruI<y je však jeden rok po konání ďražby dle této vyhlášky.

Bankovní záruY,a musí umožňovat opakované ěerpání až do výše dražební jistoty.

Záruěnl listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala barrce uplatňovat jakékoliv námitky či
ýhrady vuči dražebníkovi (záruka na první vYzvu) s v},jimkou námitky, že písemná výzva dražebníka o plnění
z bankorryrí záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Záruční listina nesmí obsahovat anižáďná
ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky, v záručni listině uvedené, na jinou podmínku, než
je písemná výzva o plnění, vyplývající z bankovní záruky, učiněné ze strany dražebníka. Záruěú listina nesmí
obsahovat aru žáďná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala dražebníka při uplatňování jeho práv
vyplývajících mu zn záruění listiny či mu ukládala pro dosažení plnění, vyplývajícího ml ze úruční listiny,
jinou povinnost (ako např. povinnost učinit předchozí vlzvu dlužníkovi, nebo doložení dalších písemností, atd.),

než povinnost písemně požádat o toto plnění v době platnosti uvedené v zéručnl listině.

Prohlášení v záruění listině může učinit pouze banka, která má povoleno působit jako banka na uzemi ČR oO

České nmodní banky a toto prohlášení musí být učiněno v českém jazyce.

Prohlášení v zaruční listině muže učinit pouze banka se sídlem na íszemi České republiky nebo zahraniční
bankou oprávněnou působit v souladu sé zvhštním právním předpisem na uzemi České republiky a toto
prohlášení musi být učiněno v českémjazyce. Tím není dotčeno právo předložit písemnost vjiném než českém
jazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českého jazyka.

Dražební jistotu je možné složit také v hotovosti k rukám dražebníka v jeho kanceláři:Dražby.net s.r,o, na adrese

Sokolská 584 /l1, Olomouc, PSČ 779 00, v pracovní dny od pondělí až pátek: od 9:00 hodin do 15:00 hodin,
v den konání ďražby od 9:00 hodin do zahájeni dražby.

Lhůa pro ťrhradu dražební jistoty začíná &rem podpisu této dražební vyhlášky a končí zahájertlm &ažby.

Dokladem o složení dražební jistoty jsou:
(a) vYpis zúčtu u banky, prokazující, že ztlčtupříkazce byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účfu

dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce odepsana částka odpovíďajlcí ďražební jistotě, stanovené
v této dražební vyhlášce nebo

(b) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošť), osvědčující, že byla účastnfl<em

ďražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v dražební vyhlášce uskutečněna platba částky
odpovídající dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhliášce nebo

(c) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošW), osvědčující, že do vlastních rukou
dražebníka byla rlčastníkem dražby odeslana peněžní zásíka v částce odpovídající dražební jistotě,

stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(d) bankovní pokladní složenka, osvědčující, že byla účastrríkem dražby ve prospěch bankovního účtu

dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce složena částka odpovídajici fuažebníjistotě, stanovené v této

dražební vyhlášce nebo
(e) pokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující, že ďražebrttk přijal od účastníka dražby

v hotovosti částku odpovídajíci dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(f) záruční listiny osvědčující bankovní záruku poskytnutou účastníkovi dražby ve prospěch dražebníka ve qýši

nejméně částky odpovídající dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce.

Platba směnkou, platební kaíou nebo šekem je nepřípustná.

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dražebru jistota wácena dražebníkem
nejpozději do dvou dnů ode dne konaní dražby:
(a) převodem z účtu dražebníka u banky ve prospěch účtu banky, který účastník dražby sdělí administrátorovi

při registrace uživatele do systému elektronichých dražeb nemovitostí nebo
(b) na takovou adresu účastníka dražby uvedenou v seznamu účastníků dražby formou peněžní zásilky,

doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovní licence (pošB),
(c) těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu v hotovosti mŮže být jimi složená

dražební jistota vracena v hotovosti, popřípadě formou šeku pro výběr hotovosti z účtu dražebníka u banky,
kterýjim dražebníkpředav den dražby pojejím skončení
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(d) těm ÚČastníkŮrq kteií se. nestanou vydražiteli a složili dražebnijistotu formou bankovní zárJw, wát]dražebník listiny, prokazujícibankovni záruku v den po jejím stonteni.

UpozorněnÍ: Drťebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do qiše stanovené v § 4 odstavec l zěl<ona ě.25412004 Sb,, o omezení Plateb v hoiovosti a o změně zíkona r,. illllg92 Sb., o správě daní a poplatků, vezrění pozdějších předpisů.

pouze podle dostupných informaci. Navrn-vutet oapoiidá
stanoveném dražební vyhláškou.

vady

o Zástavní právo smluvn_i oprávnění pro HL Investment Solutions s. r. o., IČ; 05980623, se sídlem Na
PříkoPě 988/3 1, Staré Město, 1 l 000 Praha 1 , k zaj ištění všech budoucích'peněžitýct pot t"aau.t uz aol"ýŠe 801.715,20 KČ vznikajících na základě Úvcrove smlouvy č,750l0844llI4l1/01 uzavřené dne19,11,2014, které budou vznikat ode dne účinnosti této Smtouly do dne 20.12.2045,jehož vklad dokatastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního úiadu pro Plzeňský kraj, Katastralním
PracoviŠtěm Klatoql Pod Čj. v-8539l2014-404. Listina; Smlouva o zřizeni zásiavníňo práva podle
obČ,z,, o zákazu zcizení Č. 750108441lI4l21.0.1. Právní účinky zápisu ke dni 20. l1.2014, Zápis provedendne 12,12,2014, Listina: Souhlasné prohlášení o změné osoby zástavnfiro věřitele postoupením
PohledávkY ze dne 01.11,2011, Právní účinky ápisu ke dni l6.t1.20ji, zaii, p.ou.aen dne07.I2.20I7.
Povinnostk: pozemekparcelaČ.St.932,jehoŽsouČástíjestavbač.p.786,pozemekparcela č. 1024116,v katastrálním území a v obci Nýrsko, Okres Klatoq,.
Související záPlsY _Podzástavní právo, oprávnění pro Equa bank a.s., Ič: 41l 16102, se sídlemKarolinská 661l4,Karlin 18600 Praha 8, k zajištění u.st..r-.t-, existujících ibudoucích porrleaavek dteSmlour,1' o revolvingovém Úvěru reg. č.0260lŽ01'7 a ztéto Šmlouvy o zastavení pohledávek:
- existujících, až do v"ýše 30.000.000,- Kč,
- budoucích, do ýŠe 60.000,000,- Kč. vznikajicich po dobu do 31.10.2031. jehož r,klad do katastrunemovitostí bYl Povolen rozhodnutim Katastráiního úiadu pro Plzeňský kraj, Katastrálnim pracovištěm
Klatov-v Pod Čj, v-44412018-404. Listina: Sml9uya o zastaveni pátrt.aauiq, zajištěné zástavním právemČ, 026012011,1Iť ze dne 22.0I.2018. Právní účin§ zápisu kó ant z+.Ú.zÓ18. 

'ápi;;."veden 

dne15.02.2018.
Povinnost k: pozemek parcela Č. St. 932, jehož součástíje stavba č.p. 786, pozemek parceIa č, 1024116,v katastrálním území a v obci Nýrsko, Okes Klatow. 

- ]

Související záPisv: Zál'azek nezajistit zást. pr. n,. ,:ihodnělším pořarlí nor,ý dluh. Listina: Smlou,a oňizení zástavni}io práva podle obč.z.. o úkazuzciieni e. lso osi+l 112 0i. Prární účinlq,zápisu kedni20 1L20l4.Zápis proveden dne 12.12.2014
Souvisejíci záPisr': Zál'azek neumožnit ápis norého zást. prár,a namísto starého. Listina: Smlou,ao ňizení zástavního Práva podle obč.z,. o zákazu zcizení č, 7j0 0844 1 ,,11,/2,0| hávní účiŇl,zápisu kedni 20. l1.2014.Zápis proveden dne 12, 12,20 1.1.

l Zákaz zcizenÍ, zanikne v' okamžiku zániku zástavního práva. nejpozději však zanikne uply,nutím dne20,12,2045, oPrávnění Pro HL Investment Solutions ,. ,. o., tó osssooz3, se sídlem Na příkopě988/3 1, Staré Město, l1000 Praha 1, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen roáodnutímKatastráiního Úřadu Pro Plzeňs§ kraj, Katastrálním pracovištčm Klato\,y poá e;. y-853912014_404.
Listina: Smlouva o T??|izástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení č. 750108441l14l2l01. PrávníÚČin§ záPisu ke dni,20,11-2014, Zápis proveden dne 12.12,2014, Listina: Souhlasné prohlášení ozměně osoby zástavního věňtele postoupením pohledáv§ ze dne 01.11.2017. Právní účini<y zápisu kedni 16.11.2011. Zápis proveden dne 07. iZ.ZOtl.
Povinnost k; pozemek parcela Č. St. 932, jehoŽ,součástí je stavba č,p.786,pozemek parceia ě. l024l16,v katastrálním území a v obci Nýrsko, Okres Klatovy. 

J r

o Zástavní právo smluvní, oprávněnípro HL Investment Solutions s. r. o., Ič: 05980623, se sídlemNa
PříkoPě 988/3 1, Staré Město, 1 1 000 Ěraha 1 , k z?j ištění všech budoucích peněžitýcn p ohteáavet az aol'týŠe 1,130,284,80 KČ vznikajících na ziikladě Úvorove smlouly č.750109696114l1101uzavřené dne19,11,2014, které budou vmikat ode dne účinnosti této Smlouvy do dne zo.z.zoio, jet oz ut tua aokatastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím katastrálního riřádu pro plzeňs§ kraj, katastrálním
PracoviŠtěm KlatovY Pod Čj. Y-8540l2014-404. Listina: Smlouva o ziizení zástavního práva podleobČ,z,, o zákazu zcizení Č.750l09696114l2l0]. Právní účinky ,,ipiru ke dni 20, tt.znti. iapis provedendne 12, 12,2014, Listina: Souhlasné prohlášení o změné or'oUy ,artuvního věřite[e postoupením
PohledávkY ze dne 01.1L2017. Právní účinky ápisu ke dni 16.11.20|,], Zápis pioveden dne07.12.201,7.
Povinnost k: pozemek parcela Č. St. 932, jehož.součástíje stavba č.p. 786, pozemek parcela ě. l024l16,v katastrálním uzemí a v obci Nýrsko, Okres Klatoql. 

J 'r-

Související zaPisY: Podzástavní právo, oprávnění pro Equa bank a.s., Ič: 47116102, se sídlem
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Karolinská 661,14,Karlin, 18600 Praha 8, k zajištění veškerých existujících i budoucích pohledávek dle

Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. ě.026012017 az této Smlouvy o zastaveni pohledávek:
- existujících,ažďo výše 30,000.000,- Kč,
- budoucích, do v!še 60.000.000,- Kč, vznikajících po dobu do 31.10.2031, jehož vklad do katastru

nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm
Klatovy pod čj. V-M4/20l8-404. Listina: Smlouva o zastavení pohledávky zajištěné zástavntrn pnívem

č.,026ol20|7.1lf ze ďne 22.01.2018, Právní ličinky zápisu ke dru24.01.2018. Zápís proveden dne

l5.02.2018.
Povinnost k: pozemek parcela č. St, 932, jehož součásť je stavba č.p. 786, pozemek parcela ě. 1024/16,

v katastrálním ,{lzemí a v obci Nýrsko, Okres Klatovy.
Související zápisy: Závazeknezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh. Listina: Smlouva o

ňizení ástavního práva podle obč.z,, o zÁkazu zcízenl č. 750109696114/2lQ1. Právní účinky zápisu ke

dni 20,l1.2014. Zápis proveden dne 12.12.2014,
Související zápisy: Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého. Listina: Smlouva

o ňaeni zástavního práva podle obč.z., o z{kazu zrizeni č.7 5010969611412101. Právní účinky zápisu ke

dni 20, l 1, 20 1 4. Zápís proveden dne 12.12.20 1 4.

Zákaz zcizení, zanikne v okamžiku zifuriku zástavního práva, nejpozději však zanikne uplynutím dne

20,2,2040, oprávnění pro HL lnvestment Solutions s, r. o., IČ: 05980623, se sídlem Na příkopě 988/31,

Staré Město, 11000 Praha l, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím
Katastrálního uřadu pro Plzeňs§ý kraj, Katastnílním pracovištěm Klatovy pod čj, Y-8540/2014-404.
Listina: Smlouva o ňuenl zástavnnlo práva podle obč,z., o zákaalzcizeni ě.750109696114/210l. Právní
účinlry zápisu ke dni 20.11.2014. Zápis proveden dne 12,12.2014, Listina: Souhlasné prohlášení o
změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 01.11.2017 . Právní účinky zápisu ke

dni l6.1I.2017. Zápis proveden ďne 0'].l2.20l7,
Povinnost k; pozemek parcela č. St, 932, jehož součástí je stavba č.p. 786, pozemek parcela č, 1024/16,

v katastrálním ,území a v obci Nýrsko, Okres Klatovy.

Zástavní právo exekutorské podle § 73a exekučního řádu, oprávnění pro: pan Ladislav ŠťastrrY,

narozen v roce l956, bytem K Běchovicům 3l1l|5, Koloděje, 19016 Praha 9, k zajištění pohledávky

ve v}ši 150.000,- Kč a pňslušenství, jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím
Katastrálního úřadu pro Plzeňs§ý kraj, Katastrálním pracovištěm Klatovy pod čj. V-5882l20l6,404.
Listina: Exekuční příkaz o ňizrni exekutorského ástavnítro prava na nemovitosti: Soudní exekutor

Mgr. Jan Svoboda pod čj. lG EX-l9l712016 - 22 zs he 24.06.2016. Právní moc ke dni l3.07.2016.
Právní účinky ápisu ke dni 05.08.2aú. Zápis proveden dne 31.08.2016.
Povinnost k: pozemek parcela č. St, 932, jehož součástí je stavba č.p. 786, pozemek parcela č. L024l16,

v katastrálním ízemi a v obci Nýrsko, Okres Klatovy,

Zahájení exekuce, pověřený soudni exekutor: Mgr. Jan Svoboda, se sídlem Dvořákova 222132,779 00

Olomouc. Povinný: pan Bc. Ladislav Vodvářka, nafozen v roce 1970, bytem Boženy Němcové 786,340
22 Nýrsko. Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájen1, exekuce Exekutorshý úřad Olomouc -

Mgr. Jan Svoboda pod čj. 164 EX-439l20|6 ze dne 09.03.2016, Právní účinky ápisu ke dni
17.03,20|6. Zápis proveden dne 22.03.2016.
Související zápísy: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Listina: Exekuční přkaz k prodeji

nemovitých věcí: Soudní exekutor Mgr, Jan Svoboda pod čj. 164 EX-439/20l6 - 34 ze ďne 16.03.2016.

Právní účinky zápisu ke dni 17.03,20l6. Zápis proveden dne 30,03.2016. Listina: Vyrozuměni soudního

exekutora o nabytí právní moci usnesení: Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda pod čj. |64EX,439/20I6
ze dne 10.04,2017 . Právni účinky ápisu ke dni 10,04.20l7. Zápts proveden ďne 13.04.20l'7 ,

Povinnost k: pozemek parcela č. St. 932, jehož součástí je stavba é.p.786, pozemek parcela č. t024ll6,
v katastrálním iuemi a v obci Nýrsko, Okres Klatovy.

Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Martin TuŇl, se sídlem Palackého nám.28,301 00

Plzeň. Povinný: pan Bc. Ladislav Vodvářka, narozen v roce 1970, bytem Boženy Němcové '786,340 22

Nýrsko, Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájeru exekuce pod čj. 094Ex-l4049l20l7 ,022

ze dne 05.09,2017.Právniúčinky zápisuke dni 05.09.2017.Zápis proveden dne07.09.2017.
Související zápísy: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Listina: Exekuční příkaz k prodeji

nemovit}ch věcí: Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl pod č.j. 094 EX-|4049/2017 - 024 ze dne

06.09.2017. Právní účinkf/ zápisu ke dni 06,09.2017. Zápís proveden ďne25.09,2017.

Povinnost k: pozemek parcela č. St. 932, jehož součástí je stavba č,p. 786, pozemek parcela ě. 1024116,

v katastrálním uzemí a v obci Nýrsko, Okes Klatovy.

Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: Mgr. Pavel Preus, se sídlem Kodaňská 1441146, l01 00

Praha 10. Povinný: pan Bc. Ladislav Vodvářka, narozen v roce 1970, bytem Boženy Němcové 786,340
22 Nýrsko. Listina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájeni exekuce pod čj. 204EX9063ll'7,2lk
28 EXE- 169012017 11 ze dne 20.10.2017. Právní účinky ápisu ke dni 21.10.2011. Zápís proveden dne

24.10.2017,
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Zahájení exekuce, Pověřený soudní exekutor: Mgr. Jar_oďav Homola, Exekutors§ý uřad Brno-město, sesídlem HlinkY 41/104, Ba9 
993 00. Povinný: pan Bc. Ladislav voavan<a n*oá u io.. iózo, tyt.*BoŽenY Němcové 786, 340 22 Nýrsko. Lisiina: Vyrozumění soudního exekutora o zahájeniexekuce

Pod Čj, 030 EX'408/2018-7 Exekútorshý uřad BrnÓ-město ze ďne zz,u.zots,hávní účinky zápisu kedni 23 .0 l .20 l 8. Zápis proveden ane Ze.Ó t,ZO t S.
Související záPisY: ExekuČnÍ. příkaz k prodeji nemovitosti. Listina: Exekuční příkaz k prodejinemoviných věcí: Soudní exekutor Msr.'Jar9_s!ry Homola 

'"d 

;; 030 Ex_408 /2018-15 ze dne23.01.2018, Právní účinky zápisu ke anl-zs.ot.zots, zapis proóá;ná" 05.02.2018.Povinnost k: Pozemek Par9eta_!.. St.932,jehož součástile stavba ep.?so, pozemek parcela č. 1024/16,v katastrálním územíav obci Nýrsko, OÉes Klatoly. " ' -- -'r' '

Rozhodnutí o ÚPadku (§ 136 odsť 1 insolvenčního , zákona), ustanovený insolvenční správce
l1::|*'' Project 

Y._o:r^l JČ: 28860993, se sídlem Bieblova Ílrctru,soó 03 rmJec x.atove,Provozovna ZiŽkoval'732/52,301 00 Plzeň. Povinný:pan Bc. r.aaisúv-voaváfl<a,narozen v roce l970,bYtem BoŽenY Němcové 7|6, 340 22 Nýrsko. Listina: Usnesení insolvenčního soudu o prohlášeníkonkursu (§245, §405 odst.2 z._Č.182/200Ó sb.):.91naar,l rrajsr<ý *uo u plzri pod čj. KspL 5l INS

:ZT:.!::r':.-^-15 
ze dne 14,02,2018. Právní,ieinty zapisu ťe áÁ-|q.oz,zoll: zá|ispiou.a.n or,.

Související záPisY: ProhláŠení 
^kolkursu 

podle insolvenčního zákona. povinný: pan Bc. LadislavVodvářka, naÍozen vroce 1970, bytem Bozeny Němcové 786,340 22 Nýrsko. Listina: Usneseníinsolvenčního soudu o P::h'§.3-!",s{su (§245, §405 odst. z L,t.tsztzoo6 sb.), o úpadku: KrajskYsoud v Plzni pod Čj. KŠPL 51 iNS tgsz6nďi-l-i5 ze dne tq.ozzóts. Právní účinky ápisu ke dni14,02,2018. Zápis proveden dne 26.02.2018.

Na předmětu dražby nevázne nájemní smlouva. v předmětu dražby bydlí vlastník

Prár'a a závaz§ zaPsané vkatastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražbl,neovlir,ňu;í hodnotu předměrudraŽby, protoŽe vsouladu_sustanovením § 34 odstar,gc 2 zá'kona č.26/2000 Sb.. o veřejnych dražbách av souladu se ákonem č,I8212006 Sb. (Lnsoi'enční ákon) s přechodem vlastnicťví k předmětu drúbyzankaií.

8.

podmínkou účasti na elektronické dražbě na portálu lrrrrr..okdrazbr,,cz je:

a) registrace ÚČastníka jako uŽiyatele do elektronického dražebního s1 stému umistěného na internetoléadrese rrtrrr.okdrazby,,cz a získání statusu ..or,ěřeného uži,atele.', ab) PřihláŠení ÚČastníka který j e ověřeným užil,atele m oo a.azňi a j eho zápis sezn am u účastn íkú d ražb1 .
Elektronic§ draŽebnÍ,sr,stem wrir-i okdrazb.r.pz prorozuje společnost oK dražb1 s.r,o.. sídlem Jiraskora 398.Nové Město, 337 01Roklcan1, rc-642.r]l8. zapsaná i oúcnoanim rejstřiku. l,edeném Ivíěstslq:,m soudem vPraze oddíl C, vložka č, 83 1 73: Provozovna; Thákuio,a 550 1. i;ó 0ó práha. 1aae ;en aaminiroa,o4, která byla

iXli,ffii',;t:,T§'"X?í;l1Ť'ů;ifi:.j" 
písemně pověřena ověřením..gi,t*.Ó každého účastníka dražby a

ad. a) Registrace účastníka dražby,jako uživatele www.okdr azby.cz

Úeastník draŽby se jako uŽiyatel do elektronické dražby regisřuje prosřednictvím ádosti _ registračníhoformuláře umístěného na internetové adrese www.okdrazb}r.cz. "

uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny požadované údaje. v opačném případě kjehoregistraci nedojde, Před odeslánim registračního formutářei.'"zJ"""r povinen ,.rná^it--r. VšeobecnýmiPodmínkami draŽebnka_ a, administráára, přičemž oa.rláni. T.git.uenirro formuláře uživatel současnčpotvrzuje, Že s těmito v^šeobecnými podminkami lyslovuje.ourrrári zavazujese podle nich řídit. IJživatelodesláním registraČního,formulářó současně prohlašuje, z. ,1a";., řŮ }ri ..gl.t a.i uvedl, jsou aktuální, úplné aPravdivé a Že si -je vědom Povinnosti jakoukoli ,,r,ěnu oroúni.r, ,ial;ů uvedených v registračním formulářibezodkladně písemně oznámit administiátorovi, kdy úroveňu... * ueaomí, že zapřípadné škody vzniklé zdŮvodu neoznámení změn ÚdajŮ nenese administrátor, ani dražebník žádnouodpovědnost.

UŽivatel, jenŽ se hodlá ÚČastnit elektronických dražeb nemovitosti realizovaných v systému elektronicloýchdraŽeb nemovitostí nu,P.o'il:. www.okorazúy."r, ,, zaregistruje na portálu v registráčním formuláři podlePokYnŮ v něm uvedených, UŽivatel je povinen vyplnit viegistraením formuláři všechny požadované údaje.VoPaČném PříPadě kregistraci uživatele'nedojde.."pied 
"dJ;"il;;§ir,.u.. je uživatel povinen seznámit se stěmito VŠeobecnými Podmínkami a odesláním registrace uživatel ,or8urnc potvrzuje, že s těmito VšeobecnÝmi
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podmínkami vyslovuje souhlas a zavazuje se podle nich řídit, Bez vyslovení souNasu se Všeobecnými
podmínkami k registraci uživatele nedojde. lJživateI současně prohlašuje, že iďaje, které při registraci uvedl,
jsou aktuální, úplné a pravdivé. Zároveí prohlašuje, že si je vědom povinnosti jakoukoli změnu osobních

iegisnačních ridájů bezodkladně ozriámit administrátorovi a bere na vědomí, že za připaďné škody vzniklé
z důvodu neoznámení aněn údajů nenese administrátor ani příslušný drúebník žádnou odpovědnost,

Fyzická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby,cz prosťednictvím formulaíe fyzická osoba. Po

výplnění formuláře vytiskne vyplněný registrační formulái nechá uředně ověřit svuj,podPis a odeŠle

doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražby s.r.o., Thákurova 550/1, haha 6, PSC 160 00,
po kontrole Údulů Uud. fyzická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o

přidělení statutu qv,ěřel5i rižÝale! a může se aktivně účastnit všech elektronick}ch dražeb nemovitostí na Portálu
www.okdrazby.cz.

právnická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosřednicWím formuláře právnická osoba. Po

vyplnění formulaře vytiskne výplněný registrační formulář, nechá uředně ověřit podpis osob oprávněných za

piávnickou osobu jednat a odešie spolu s originálem ýpisu z obchodního rejsříku či jiného uředního registru

doporučenou poštou na adresu administrátora: OK drúby s.r.o,, Thákurova 550ll, Praha 6, PSC 160 00,
pďkontrole údajů bude pravnická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o

přidělení statutu ověřený uživatel a může se aktivně účastnit všech elektronichých dražeb nemovitostí na Portálu
www.okdrazby.cz.
Výpis z obchodního rejsříku nesmí §ft staíší ďí měsíců od data vystavení. hávnická osoba je povinna

nóprodleně nahlásit administrátorovi veškeré zrnény, a to písemně doporučeným dopisem s doložením aktuálního

výpisu z Obchodního rejsťíku.

Společné jmění manželů (SJM) se zaregistruje na portálu www.okdraz§.cz prosřednictvím formuláře

rógistrace ŠJM. Po vyplnění formuláře vytiskne lyplněný registrační formulář, doplní údaje manžela/manželky,

"..há 
úřed"ě 

"věřit 
podpisy a odešle doporučenou poštou na adresu administrátora: OK draĎy s.r.o., Thákurova

55011, Praha 6, PSC 160 00.
Po kontrole údajů bude registrovanÝ }rživatel
formuláři o přidělení statutu oyěřený užiyatel
nemovitostí na portálu www.okdrazby.cz.

Sp,rlečne r lastnictrí iS\-) s; za:e.,s:lul; :.. :crj]u ,,r,,rrr r_lkdraz-br,cz prostřednictr'ínl lormuiáře reeiStraCe S\r.
po rl plněni formulaře rrtiskne ,,r piněn; reglsrračnl ňrmu]ái. necha úřecině ol ěřit podpis1 a ociešle

doporučenou poštou na adresu administrátora: OK dražb;,s.r.o., Thákurova 550/1. Praha 6, PSC i60 00.

Po kontrole údajů bude registrovaný uživatel infotmován e-mailem na adresu uvedenou v registračnÍm formuláři

o přidělení statutu ověřený uživatel a může se aktivně účastnit všech elektroniclqlch dražeb nemovitostí na

portálu www.okdrazby. cz.

Uživatel je povinen zvolit si uživatelské jméno, pod kteným se bude v elektronických dražbách nemovitostí

přihlašovát á pod nímž se bude dražeb účastnit. Uživatelje povinen zdňeí se užívánijakýchkoliv hanliv'ých.

urážlivých, vulgánrich čt zavádějicich označení, v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého

uváženíbud' registraci uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v registračním fotmuláři, tak je uživatel povinen neprodleně

provést změnu údajů ve svém účtu po přihlášení na www.okdrazby.cz a projit znolu ověřovacím procesem"

Vopačnémpřípadě semázato,žeúdajeregistrovanéhouživatelejsoupravdivéaúplné,

ad b) Přih|ášení do dražby a zápis ověřeného uživatele, jako účastníka dražby do Seznamu ÚČastníkŮ

dražby

Pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem č.2612000 Sb. a lyhláškou č. 18/2014 (zejména

přihlásí se k elekronické dražbě prosďednictvím portálu www.okdrazbv.cz, složí dražební jistotu, pokud je

požadována, a předloží čestné prohlášení, že není osobou qiloučenou z dražby), bude zapsán do seznamu

účastrríků dražby a stane se účastníkem dražby.

Ověření uživatelé se mohou přihlásit k elektronické dražbě ode dne zveřejněné dražby na portálu

www.okdrazby.cz až do zahájeni dražby tj. do 5.9.2018 do 12:00 hodin.

Způsob elektrgnické dražbv na portálu www.okdrazbv.cz:

V sekci připravované dražby zvolte nemovitost, kterou chcete dražit.

Menu détail dražby obsahuje veškeré nezbytné informace o dražené nemovitosti (fotografie, popis, draŽební

vyhlášku, znalecý posudek, termín ďražby, nejnižší podání, rnýši minimálního příhozu, informace Pořebné
k úhradě jistoty a další údaje).
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informovan e-mailem na adresu uvedenou v registračním
a může se aktivně účastnit všech elektronických ďražeb
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c)

d)

e)

D

g)

přihlaste se do dražby co nejdříve, aby vás dražebník mohl zařadit mezi schválené účastnfl<y dražby azapsat
vás do seznamu účastníků dražby.
UpoZoRNĚNÍ: S přihlášením do konkrétní dražby nečekejte na samotný začátek dražby. Pokud se

nepřihlásíte před zahájením, nebudete se moci dražby zúčastnit, Přihlášení v průběhu dražby není možné!

Uhrad'te dražební jistotu bankovním převodem či vložením jistoty v hotovosti na uvedený bankovni účet

dražebníka. Informace potřebné k úhradě dražebníjistoty naleznete v článku 6 této dražební lyhlášky.
po připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka a splnění podmínek účasti na dražbě dle této

dražební vyhláškyjste oprávněni účastnit se aktivně dražby a činit podání.

V termínu pořádaní samotné dražby se do systému přihlaste svým uživatelským jménem a heslem. Drťba je

zahájena automaticky. Ve stanoveném čase se přesune ze sekce připravované dražby do sekce aktuálni

dražby. V tuto chvíli můžete činit podání.
průběh samotné elektronické dražby je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný, Přihazovat mŮžete

tlačítkem Provést minimální příhoz (v,ýše příhozu je stanovena dražebníkem) nebo vyplněním jiné Částky,

kdy do příslušného okénka r,ypíšete částku příhozu (musí bý stejná či lyšší než stanovený minimální

příhoz, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí amá se za to, že nebylo uČiněno),

kliknutím na tlačítko přihodit a následně potvrzením, že chcete skutečně přihodit, které uČiníte kliknutím na

tlačítko,,Ano, chci učinit podání ve výši ....." je podání učiněno azobrazi se jako nejlryšší podání spolu s

Vaším uživatels§im jménem, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu, Učastník draŽby.

kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat nejvyšší nabídku. Tomuto

účastníkovi dražby se navíc zobrazule tlačítko Dorovnat cenu. Systém zároveň zobrazuje historii podání

všech účastníků dražby s příslušnými údaji.

čas zaháiení a čas ukončení elektronické dražbv. během kterého lze zvyšovat oodání

čas zahájení elelffonické dražby a čas ukončení elektronické dražb_v během kterého lze zrryšovat podaní _le

stanoven v článku 1 této dražební qhlášk;". Dražba se koná. dokud účastníci dražb}' činí ryšší Podáni.
nejméně však do dob,v uvedené včlánku 1 této dražebni rl,hláš§. Je-li r. posledních 5 minutách před

uply,nutím doby, během které lze činit podání. učiněno podání účastníkem dražb1. posoul,á se čas pro pŤíjem

dalších podání o 5 minut od okamžiku poslednfto podáni. a to l opakovaně. Upll,ne-li od posledního podání

5 minut, aniž by bylo učiněno další podáni, přijem podání je zastaven.

před uplynutím doby, během které lze zlyšovat podání (tj. i případné doby prodloužené zpŮsobem dle

předchozího odstavce), se zobrazují následující výzw a prohlášení:

I) v okamžiku. kdy do upllnutí dob;. během které lze činit podáni. zb!r,ají 3 minury. je účastnrkŮm dražb;

zobrazena rlzva ..Popné pro účastníka dražb1 (označení identifr}tátoru účastníka drazb1 . ktery učinil
nejv1 šší podání)".

iI) v okamžik-u. kd1 do uply,nutí doby, během které lze činit podání. zbyrají2 nrinut1. je účastníkŮm dražb;'

zobrazena v_rzva ..Podruhé pro účastnka dražb; (označeni identifikátoru účastníka dražby,. ktery učinil
nejqšši podání)".

III) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během keré lze činit podání, zbývá I minuta, je účastrríkŮm dražby

zobrazeno prohlášení ,,Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podaní

naposled učiněné účastníkem dražby (označení identifikátoru účastníka drúby, který učinil nejvyšší
podání), udělím mu příklep".

IV) v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva

,,Potřetí pro účastníka dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, kterlý učinil nejlyšší podání)" a
přijímání dalších podání je zastaveno. V případě, že na základě sledování dostupnosti adresy ve veřejné
datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému
www.okdrazby.cz v délce přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze činit
podání, minimálně o 1 hodinu. O této skutečnosti je licitátor povinen bez zbytečného odkladu informovat
každého účastníka dražby najeho adresu elektronické pošty.

Po uplynutí doby, během které lze činit podaní, udělí licitátor bez zbYečného odkladu příklep účastníkovi
dražby, keý učinil nejvyšší podání, čímž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazi
informace o udělení příklepu, qiše ceny dosažené vydražením a označení identifikátoru vydražitele.
lnformaci o ukončení dražby zároveň odešle licitátor každému účastníkovi dražby na jeho adresu

elektronické pošty.
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ll. Způsob určení vvdražitele v případě podle § 47 odst. l0 a § 47 odst. ll věty třetí zákona č. 2612000

Sb.. o veřeinÝch dražbách

Elektronické losování bude na portálu Www.okdrazbv.cz spuštěno licitátorem v těchto případech;

a) Učinili několik účasfiríků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podaní vyšší, roáodne licitátor
elektronickým losem o tom, komu z nich příklep udělí,

b) Učiní-li několik dražitelů současně stejné podání a nezjistíJi licitátor, kdo učinil podání jako první, a
nebylo-li následně učiněno podaní vyšší, roáodne licitátor elektronicloým losem o tom, komu z nich
příklep udělí,

Je-li některý z účastníků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozem vžaán;
učinili podání ve stejné lýši jako nejlyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Je-li těchto účastníků
dražby - spoluvlastníků více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastniclcý podíl je nejvyšší. Při
rovnosti spoluvlastnických podílů rozhodne licitátor elektronickým losem o tom, komu z těchto
spoluvlastníků příklep udělí.

Účastník dražby, kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat
nejvyšší nabídku. Pokud je více osob, kteným svědčí předkupní pravo, a dorovnali nejvyšší nabídku a
jejichž spoluvlastnickY podíl je shodný, pak je provedeno elektronické losování, Los roáodne o tom,
komu z těchto spoluvlastníkrl udělí licitátor příklep,

l2. Termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí. zda ie oředkupní právo
prokááqo

Má-li něktmý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li je drúebníkovi listinami nebo
jejich riředně ověřenými opisy do zahájeni dražby, není stanoveným příhozem váaén;učni-li tento účastník
dražby podání ve stejné výšijako nejvyšší podání, udělí licitátorpříklepjemu.

Dražebník do zahájení dražby sdělí účastníku dražby který dokládá své předkupní právo roáodnutí, zda je
předkupní právo prokžuáno a dolofuno prostřednictvím intemetové aplikace na portálu www.okdrazby.cz.

13. Účaqt na dražbě

Účastníkem dražby můfu být vždy sáí, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z dražby vyloučena.
Učastníky ďražby nesmějí by1 osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům fuažhy, osoby, na
jejichž majetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční náwh na majetek takové osoby byl zamitnlt proto, že
její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řizertí, a to po dobu 3 let od právní moci takového
roáodnutí; nikdo nesmí dražit za ně.
Účastníky ďražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít
k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit zaně.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nesložily dražební jistotu, je-li požaďována, a v opakované dražbé ani
vydražitel, kteqý způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož ďražebnka; nikdo nesmi
ďražít za ně, Dražit v dražbě,jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského
uřadu a kontrolou dražby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí ďražit za né.
Účastniky dražby nesmějí být dražebník organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutarním
orgánem nebo členem jeho statutarního nebo jiného orgánu, jeho zaměstranec, licitátor, kter,ý na této dražbě činí
úkony dražebníka, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsou-li nawhovateli
tétn dražby ; nikdo nesmí dražit za ně.
Účastníkem ďražby též nesmí být osoba, která je ve vztahu k některé z osob (dražebníka organizující a
provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutámím orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného
orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, kteryí na této dražbě činí úkony dražebníka) osobou blízkou, společníkem,
osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvořím koncern; nikdo nesmí dražit zaně.
Pokud to povaha předmětu ďražby nevylučuje, je přípustná společná účast více účastníků ďražby za účelem
společného nabytí předmětu dražby. Podmínkou společné účasti na díažbéje, že bude před zápisem společných
účasíríků do seznamu účastníku ďražby předloženo dražebníkovi čestné prohlášení všech společných účastníků
dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém předmětu ďražby,jakoži zmocnění osoby
oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat a které bude opatřeno úředně ověřenými podpisy všech

společných ričastníků ďražby. S výjimkou určení osoby oprávněné společné účashíky na dražbě zastupovat není

žádné omezení obsažené vprohlášení účastníků ďražby nebo vyplývající zjejich případné dohody vuči
dražebníkovi ani wči třetím osobám účinné. Společní účastníci dražby odpovídají za úhradu ceny dosažené
vydražením společně a nerozdílně,
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14. Úhrada ceny dosažené vvdražením

vydražitelem složená dražební jistota a její příslušenství se započííávaji qldražiteli na cenu dosaženou

lydražením.

ZbývaiícíčástcenydosaŽenéwdraž9líljelrydražitelpovinendol0dnůodskonČenídražbyuhradit
arázetnltovi, není_li dád;;";u jú rhm t úňradě cený dosažené lrydražením,

NenilicenadosaŽenávydraŽenímvyšŠínež200.000,-Kč,jeqldraŽitelpovinenuhraditcenudosaŽenou
,yJÁri.n ihned po skončení dražby,

Je-licenadosaženávydražením-vv;sin9i.so0.000,-Kč,jevydražitelpovinenuhraditcenudosaženou
výa.aZ"nim do 60-ti dnů od skončeni drazDy,

;riiTáTí,y,ffi,Hllří;,T.'J:ťi?řl?itŤ,11",t1 
-42.7,8I2026't/0100, vedený u KomerČní ban§ a s '

pobočky u oto.nou"i,'*.i"úir"i symbol ry§jjd;.]íňňi,19 nebo rodné číslo účastníka dražby,

íb) vhotovosti vunJe,ůrl;;;il;ř", ;"";il,;;;"iiúrl ia"ntintueničíslo nebo rodné ČÍslo ÚČastníka

dražby"Dražebník je oprávněn niul"y rr"t"u'o,i poů, á" ws,',t""ovené v § 4 odstavec 1 zákona č,

254l2O04Sb.,oomizeníplatebu*,o,ouorii"u"'rn',oitratonu 
e,z\jilgózSb.,oipúvědaníapoplatkú'le

znění pozdějších předpisů, 
: _|_

(c) převodem zuetu-u-|an§,ve prospěch účtu dražebníka číslo účtu 107_4]781202670100, reder} u

Komerční banky a.s.. poboč§ u olo*ouJi'r"".iii"i slmboi (lt:i-ia.ntinkaČni Čislo nebo rodne Člsi'l

účastníka dražby, Ý. ], _..:1,1 1n_ 1.-R].t)-6- {-] 
,a1:|. \eJen, u Ko:lerční |,3;1i<r a,S,,

(d)poŠtovnípoukázkounaúčetdrazebníkačísloúčtu10..]]-E]]0]6.01[r]r.reJenruKo:
pobočkr." olo_oi.i. ,u.ňirni slmbol ri:šiia."t,trtačni črs]o ne,co rodl,e člslo uča*nlka J:azb),

il]x;,j"l],*"1,iil,,#,*"í.;hl,ř:i"] l,.,§,,xJ:,:ffi:ilT,,ůi{T:: ;ňff'Ji:,H;:Ti:Hlj';ffJ
Dražebník je pur. pouii,.n ti_')uvi.,"er.'" "ar.i"a" 

pó uhrazení ceny vrátit vydražiteli záručni listiny,

Cenudosaženoulydraženímnelzeuhraditzapočtením.

Úfuadacenl'dosaŽenérldraŽenímsměnkou.platebníkartounebošekenr]enepřipu.ina'

L;}rradí_li r1 dražitei cenu dosaženou r1 orazer,,in \ te:T,i|,; sc,l::,csl"::ec:_"z-:,::,ě- ",:)::,::\,':::j;,ě:L-

dražb1 k okamžiku uděleni příklepu,

Vydražtel.keryzmařild'raŽbu(neuhraoi]ce:uJosaŽe:c'ur.,ciaŽer'lÍ]\:3rniil';sl:::r.osr:.il3i3|rra
vlastnictr,í preametu JJU; lr draženeho ve zmařenj ůažbě

JeJidrúbaZmaŤelall'drúitelem,draŽebníjistotasloŽerrá.)9::']:.i..rČetně]eiihopřÍsluŠenstrÍsepouŽljena
nákiady zmařené J;;r**;á_iil.-"p.t'"uuna aruzuu. zúčtuje ,.'ruiruii.i-easi drazebni jistoq sloŽené

wdražitelem. kter1.7půsouil zlařen;. dr";ř;. ; nxtua, opuŘo,án,-a.Jů,, po uhradě nakladů dražbr a

opakované dražby ,.l[ýGi.ičáSt vrátí "vJári,.ri. 
ktery způsobil zmařeni dražbl,

VydraŽitel,kterýzpůsobiizmařenídraŽby,jepovine.nn?w?::,,,draŽebnikauhradittučáStnákladůdraŽby.
kterou nepokryua ář"cni.lirto,u ji. ,rolJnai to platí i pro nariJáÍ"p"t""*e draŽby konané v dŮsledku

zrnur.ni piedchozi ďražby lrydražitelem,

Upozornění:Drúebníkjeoprávněnpřijmouthotovostpouzedovýšestanovenév§4odstaveclzákonač.
254lz0.4Sb,, o omezení plateb nr,otonoriiu šÁcnJrauon^i.'iiJtlsg2 Sb.' o sPrávě daní aPoPlatků' ve

znění pozděj ších předpisů,

15. podmínkv odevzdání předmětu dražbv vvdražiteli

Jestlže nabyl lydražitel vlastnictví k předmětu dražby,dle § 30 
,zák. 

Č.2612000 Sb'' o. veřeiných draŽbách' je

dražebník povinen předat vydražiteli nreímř;;;; ulir,iny, ffi.e "*eJ*lr 
vlasfiaictví a jsou nezbytné k

nakládaní s předměóm držby n.uo or"eJe uiij;, ň"i, "varázi"i. "tĚiPr.an'e'u 
ďraŽbv' Jde-li o nemovitost'

předává předmět árazby rrydražiteli ,o j,uiii' aruiebníka- uyuury'"rurinii. o p'.aaní predmetu dražby bude

sepsán protokol ,,p;;árí pr'"á.au dr"žd,",,"ú;ffi,p,.; orazednit, bývalý vlaitník a vydražite',
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Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel do maťmální vjiše '1.260,- Kě

včetně DPH (cestovné na l km předaní předmětu dražby + kažM započatá hodina makléře při předání předmětu

dražby), ry,jma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na stra!ě bývalého vlastríka nebo drúebníka.
Nebezpeeiikody napředmětu drúby přechéu;í z jejího držitele navyďražitele dnem předaní předmětu draŽbY,

tyž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draŽbY. Je-li

vydražitei v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vy&aŽitel.

Ň*Uay napredavh předmětu dražby hradí vydražitel dle platného ceníku zveřejněného na www.draz,by,net.

Předání předmětu dražby se uskuteční v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hodin.

16. Unozornění nro vvdražitele

Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí si ponese v plném rozsahu vydrúitel
(správní poplatek zanávrhna vklad vlastnického práva k předmětu ďražby).

Daň z nabytí nemovitosti plati vyďražitel, a to z cerly dosažené vydražením.

Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.

l7, závěrečná ustanovení

Tato dražební vyhláška byla lrydána dražebníkem níže uvedeného dne a bude ve lhŮtách stanovených zákonem

č.2612000 Sb., o veře.jných dražbách před zahájením dražby:

(a) zveřejněna na internetovém portálu www.okdrazby,cz
(b_1 zveřejněna na úředni desce Městského úřadu Nýrsko
(c) zveřejněna na centrální adrese - www,centralni-adresa.cz
(d) zaslána osobám uvedeným v § 20 odstavec 5 zákona č.2612000 Sb,

(e) Udaje z drúebni qlhláš§ budou uveřejněny v periodickém tisku určeném pro Území rizemního

samosprávního celku, v jehož obvodu se nemovitost nacházi

Stejnopis dražební q.hlášky uložený u dražebníka je podepsán navrhovatelem a dražebníkem, jejich Podpisy
jsou {rředně ověřeny"

za dražebníka: zanavrhovatele:

v olomouci, dne
ft,6 .2018 V Prostějově,

/,/'?U
Vlasta Řezníčková, j ednatelka

Dražby.net s,r,o.

Ing. V , ohlášený společník
INSOLVENCE v.o.s.

insolvenční správce
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