DRAZEBNI VYHLASKA
\//7Y

t

číslo:N

2512017

Dražby.net s.r.o., IC: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokoiská 584 l11, PSC 779 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 1014l, jako dražebník oprávněný k provádění
veřejných dražeb na zák|adě koncesní listiny lydané Okresním živnostens§ým uřadem v Olomouci dne
05.02.200l, pod čj.: oŽÚnzqoat00/Ifu/I(P, ev. č.: 380500-80744-00 (dále jen ,,dražebník")

vyhlaŠuje
podle ustanovení § 43 a ustanovení 16a zžkona č.2612000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky č, l8l20l4, o
starrovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na náwh nawhovatele IT credi! s.r.o., IČ: 26444437,
se sídlem Praha 8, Pemerova 502/50, PSČ l8600, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městsloým soudem v
Praze pod sp.zr. C 82679 (dálejen,,navrhovatel")

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

1.

Místo. datum, čas zaháiení a ukončeníelektronické dražby

Dražba se koná elektronicky dne 22.17.2017 prosřednictvím elektronického dražebního systému na adrese portálu www.okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zabájeni ďražby bude provedeno prohlášením
licitátora, a to v 1l:00 hodin. Ukončenídražby bude nejdříve za30 minut tj. v 11:30 hodin.

2.

označenídlužníka"vlastníka. zástavce. předmětu dražbv. popis stavu nředmětu dražby

Dlužníkem navrhovatele je společnost Suptech CZ s.r.o.,IČ: 2898870l, se sídlem Svinošice č.p.92,6'79 22
Svinošice, zapsaná v obchodním rejsťíku vedeném Krajslcým soudem v Brně pod sp.zn. C71786.
Nemovitosti, které zajišťujípohledávku nawhovatele veřejné ďražby nedobrovolné, které jsou předmětem
ďražby nedobrovolné, jsou v podílovémvlastnictví pana Ing. Petra Vyskočila, narozeného v roce 1976, bytem
Radlas 256116, Zábrdovice,602 00 Bmo (spoluvlastnichý podíl o velikosti Yz na nemovitostech zapsaných na
listu vlastrictví č, 208, v katastrálním územi a v obci Svinošice, Okres Blansko) a paní Jany Kutálkové, narozené
v roce 1982, bytem Radlas 256116, Zábrďovice, 602 00 Brno (spoluvlastnic§ý podíl o velikosti % na
nemovitostech zapsaných na listu vlastrrictví ě.208, v katastrálním územíav obci Svinošice, Okres Blansko).

Ke dni uzayŤení Smlouvy o ňízeni zástavního práva k nemovitostem č. 4864l13/011lZJll'll ze dne 2.12.2013 byl
předmět dražby ve vlastrictví parra Ing. Petra Vyskočila, narozeného v roce 1976, bytem Radlas 256116,
Zábrdovice,602 00 Brno, paní Jarry Kutálkové, narozsné v roce 1982, bltem Radlas 256116, Zábrdovice, 602 00
a pana Zdeřka Hlavinky, narozeného v roce 1988, bytem Svinošice 92,6'19 22 Svinošice.

Brno

Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to:

o
c
o
o

Pozemek parc. č. t69t2 o rnýměře 358 m2, vedený jako orná půda, způsob ochrany zeměděls\ý půdní
fond,

Pozemek parc. č. 170 o qýrněře 627 m2, vedenýjako zastavěná plocha a nádvoří,
Součástíje stavba: Svinošice, é.p. 92, bydlení
Stavba stojí na pozemku parc. č.: l70

Pozemek parc. č. 171 o výměře 36 m2, vedenýjako orná půda, způsob ochrany zeměděls§ý půdnífond,
Pozemek parc. č. 172 o qýměře 1446 m2, vedený jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní
fond,

jak jsou §rto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 208, v katasťálním území
a v obci Svinošice, Okres Blansko, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravs§ý kraj, Katastrálním
pracovištěm Blansko.
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popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství_jsou vněm,uvedeny údaje pouze podle dostupných
informací. Nawhovatel ,a nespiávnost takoqých údajůzcela neodpovídá.

Rodinný dům č.p.92:
při oceněníje proto vychazeno poaze ze skutečností
znalci nebyl umožněn vstup do oceňované nemovité věci.
a podkladů poskytnutých objednatelem
z
informací
zjištěných venkovní prohiidkou rodinného domu a

zraleckého posudku.
jeho
při ocenění je uvažoviino, že rodinný dům je ve standardním vybavenÍ, se standardním PřísluŠenstvíma
stavebně-teciuricl§ý stav odpovídá staŤí a řádně prováděné
.
okolní zástavbu tvoří rodinné domy,
Rodinný dům se nacnazi7 západni časti obce poblížobecního uřadu.
parkování je možnépřímo na pozemku,
přístup k pozemku je
ó"vněné.veřejné komunikace,
300 m, Jedná se o oblast se
Dopra,ní dostupnost do okolních obcí je dobrá, autobusová ^Áarkui"vzďá|enacca
,unidbut.loY- nebezpečímrrýskytu záplav,
je podsklepený, má jedno nadzemní podlažía zčásti vytlžité
Jedná se o samostatně ,tojói áoi*v dům,
podkroví pak bytová jednotka 3+1,
podkroví. V i.pp se nacháí garáů aiechnicke áistnosti, 1. Np a v části
Áiiajtcičást podkroví není stávebně upravena a jevluživánajako půda,
tašky, fasádní omítka je břízolitová, vniřní omítkY
Dům je zděný s potouuiuouou střechou a l<rytiň
-dveře zparcne
do ocelových'zirubni, okna plastová, na PŮdě okno PŮvodní
vápenné, vnitřní obnaJv ueáe t".u*ické,
Staří domu je přibtiárě 45 let, od roku
dřevěné, powchy poaián pVC, dlažba nebo plovouci póataly.
(plastová'okna, koupelna a WC, kuchynská linka, podlahy, omítky,

údrž!ě,

,;Ň;;;

2004proběhly častečnJrekonstrukce
pp) aby1azapočatapřístavba domrr, z niž jsou
prádelna, nové rozvody elekřiny, vody,iopení, nové podlahý v l.
domu. VYtáPění rodinného domu je
hotovy pouze základy. Nedokáneená-pri-staóa všďk nebraní v užívani
podkroví je instalována klimatizace, Dům je
úsťedníplynové, onrev voay plynovým uo;i..* a krbem. V
zděná kůlna,
u"r..inv uodovoa a vlastní čov. Na pozemku p.č. 17l se nachazí
napojen na elekřinu,
";;ipiyr,
ktérá je ve áoršeném stavebně-technickém stalu,
zastavcnaptochadomuje84m2,započitatelnápodlahováplochačiní110,4m2.

Úphé zrění zraleckého posudku naleznete

3.

na:

W.@bJ491

prohlídka předmětu dražbv

Prohlídkupředmětudražbystanovujedražebníkvtěchtotermínech:

1.

2.

termín dne 24.10.2al7 ve 14:30 hodin
termín dne 2.1I.20I"t v 16:00 hodin
jsou

§to
stojí na pozemku parc, č,170, jak
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p.92,.tuub1
SvinoŠice,
v
obci
a
uzemí
v
katasťálním
208,
č.
nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu viasiricwi
Okres Blarrsko.
Informace

_

734 358 335,
úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do i6:00 hodin na telefonu:

nájmu, neumoŽní řádnou prohlídku předmětu
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v drženínebo
dražby,bude prohlídka provedena v rámci možností,

4.

Cena předmětu dražbv

obvyklá(nžní)cenapředmětudražbybylazjištěnaporydlel"nalcepodleustanovení§13zíkonaě'2612000
úsfuv: STATIKUM s,r,o,, Ič: l5545881, se
Sb., o veřejných dražbách, ve anění pozdejšřh přeďpisů. Znalecký
posudku čňlo 2980-50 4,20L7 ze dne 28.8.2017, stanovil
sídlem PurMova 648llz5,Medlánky, 61z 0o ďrno, v
",3,4ó0,000,- Kč
obvyklou cenu předmětu &ažbyna částku ve výši""""",

5. Neinřšípodání a minimální nříhoz

Kč

Nejnižšípodaní stanovuje dražebnik ve uýši""
ve
Minimální pífrtoz,kter"ý můžeúčastníkdražby učinit, stanovuje dražebník

Dražíse v českých korunách.
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lýši",

.5.000,-

Kč

ó.

Dražebníiistota

Dražební jistota musí blýt uhrazena poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účetdražebníka, nebo
vkladem hotovosti na účetdražebníka číslo107-4278120267/0100, vedený u Komerčníbanky a.s., pobočky v
Olomouci, variabilni symbol (VS) číslo&ažby:252011, konstantní symbol: 0558, specific\ý symbol: v případě,
žeje účastnikem dražby fyzická osoba - rodné čísloúčastníkaďražby, vpřípadě, žeje účastníkemdražby
právnická osoba - identiťrkačníčíslo(IČ).
Přípustné je rovněž složenídražební jistoty ve formě bankovní zulky - její podmínky nutno konzultovat
s dražebníkem, Lhůta pro předložení bankovní záruky končív sídle dražebnika šestnáctou hodinou pracovního
dne bezprosťedně předchrázejícího dni konání ďražby. Originál záručni listiny musí splňovat tyto podmínky:

-

Y

záručni listině bude uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokoj í dražebníka(věřitele), a to do výše

dražebni jistoty, jež je uvedena qýše, jestliže dražebník o plnění vyplývajícíz bankovní zárvky písemně
požáďá banku a to z toho důvodu, že dlužník(tj. osoba, na jejížžádost se zayázala banka zaručnílistinou)
jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník (věřitel) musí být v záručni listině oanačen tak jak je omačen v této

-

-

vyhlášce.

Doba platrrosti takové bankovní záruky musí být minimálně 30 dnů po skončenílhůty stanovené touto
vyhláškou pro úhradu ceny dosaženévydraženim a zároveň pro případ, že bude koniina ve smyslu § 49
zikona.ě.2612000 Sb., o veřejných dražbách, opakovarrá dražba, minimálně 30 dnů po konání opakované
dražby.Nejzažšítermínplatnostibankovnízáru|<y je všakjedenrokpokonaní ďražby dletétovyhláš§.
Bankovní zárukamusí umožňovat opakované čerpráníaž do qýše dražebni jistoty.
Záruěni listina nemůžeobsahovat žádná ustanovení, která by umožlovala bance uplatňovat jakékoliv
námitky či ýhrady vůčidražebníkovi (záruka na první vYzvu) s výjimkou námitky, že pisemná výna
dražebníka o plnění zbankovní zánlky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Zaručnílistina
nesmí obsahovat ani žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité častky, v ziáručnílistině
uvedené, na jinou podmínku, než je písemnávýzva o plnění, vyplývajícízbankovní zánilq, učiněnéze
strany dražebnka. Záruční listina nesmí obsahovat ani žáďná j:n.lá ustanovení, která by jakkoliv omezovala
dražebníkapři uplatňovaní jeho práv vyplývajících mu ze záručnílistiny či mu ukládala pro dosažení plnění,
vyplývajícíhomu ze zétuění listiny, jinou povinnost fiako např. povinnost učinit předchozí rnýzvu dlužníkovi,
nebo doložení dalších písemností, atď.), než povinnost písemně požáďat o toto plnění v době platnosti
uvedené v záruění listině.
Prohlášeni v zéručnilistině můžeučinit pouze banka, která má povoleno působit jako banka na uzemí ČR od
Českéniárodní bankf/ a toto prohlášení musí b;ft učiněno v českémjazyce.
Prohlášení v záruění listině můžeučinit pouze baŇa se sídlem na územi Českérepubliky nebo zalvaniční
bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na tnemí Českérepubliky a toto
prohlášení musí b;it učiněno v českémjazyce. Tím není dotčeno právo předložit písemnost vjiném než
českémjazyce spolu s uředním překladem písemnosti do českéhojazryka.

Dražebníjistotu je možnésložit také v hotovosti k rukám dražebnika v jeho kanceliťi: Dražby.net s.r.o. na adrese
ulice Sokolská čp. 584 /11, Olomouc, PSČ 77g 00, v pracormí dny od útery až čtwtek: od 9:00 hodin do 15:00
hodin, v den konání dražby od 9:00 hodin do zahájeni dražby.
Lhůta pro úhradu dražebníjistoty začiná dnem podpisu této dražebnívyhlášky a končízahájením dražby.
Dokladem o složenídražebníjistoty jsou:
(a) yýpis z účtuu ban§, prokazující,že zúčtttpříkazce byla účastníkemdražby ve prospěch bankovního účtu
dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce odepsána částka odpovídajícídražebníjistotě, stanovené
v této dražební vyhlášce nebo
(b) příslušný díl poštovnípoukázky provozovatele poštovnílicence (pošŤ), osvědčující,že byla účastníkem
ďražby ve prospěch bankovního účtudražebníkauvedeného v dražebnívyhlášce uskutečněna platba částky
odpovídajícídražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(c) příslušný díl poštovní poukazky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující,že do vlastních rukou
dražebnfta byla účastníkemdražby odeslána peněžni zásilka v částce odpovídajícídražebni jistotě,
stanovené v této dražebnílyhlášce nebo
(d) bankovní pokladní složenka, osvědčující,že by|a účastníkemdražby ve prospěch bankovního účtu
dražebníkauvedeného v této dražebnívyhlášce složena částka odpovidajícídražebníjistotě,stanovené v této
dražebni vyhlášce nebo
(e) pokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující,žs ďražebnk přijal od účastníkadražby
v hotovosti částku odpovídajícídražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo
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(f)

ve výŠi
zráruční listiny osvědčujícíbankovní zárukuposkytrrutou účastníkoviďraŽby ve prospěch draŽebníka
nejméně částky odpovídajícídrúebníjistotě, stanovené v této draŽební vYhláŠce.

Platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.

jistota vrácena draŽebníkem
účastníkůmdražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená draŽební

nejpozději do dvou dnů ode dne konání dražby:
kteqý účastníkdražby sdělí administrátorovi
1aj'prevoaem zúětu ďražebníka u banky ve prospěch účtubanky,
nebo
nemovitostí
dražeb
elektronic§ých
pri registrace uživatele do systému
dražby formou PeněŽrí zásilkY,
účasUríků
v
semamrr
uvedenou
dražby
účastníka
(b)
třovou adresu
"u
(pošty),
poštovní
licence
provozovatelem
rukou
vlastrrích
do
doručované
(c) těm účastníkům,kteří se nestanou vydražiteli á složili dražebníjistotu v hotovosti mŮŽe být jimi sloŽená
draŽebníka u banllI,
dražební jistota vracena v hotovosti, iopřípadě formou šeku pro výběr hotovosti z ÚČtu
jejím
skončení
kter,ý jim dražebníkpředá v den dražby po
(d) těm účastníkům,t<reri se nestanou vyaraZiteti a složili dražební jistotu formou bankovní zárul<Y, wáti
dražebníklistiny, prokazující bankovní záruku v den po jejím skončení.
Č,
Upozornění: Dražebník je oprár,rrěn přijmout hotovost pouze do výše stanovené v § 4 odstavec 1 zákona
ve
a
daní
o
sPrávě
Sb.,
33'711992
č.
zákona
PoPlatkŮ,
změně
25412004 Sb., o omezení plaieb v hoiovosti a o

mění pozdějších předpisů.

7.

popis práv a závazků na předmětu dražbv váznoucích a s ním spoienÝch -jsou vněm uvedeny údaje
ovatel zanesprávnost takoqých údajůzcela neodPovídá.

Zástavní právo smluvní ve prospěch IT credit, s.r.o,, IČ: 26444437, se sídlem Praha 8, Pernerova
o Úvěru
502150, psč tsooo, k zajiitení budoucí druhové pohledávky vyplývajícíze Smlouvy
od
vznikat
bude
která
2.275.000,-KČ,
č,4864]L3I011/SME/PHP ," arr. 2.12.2013 do celkové ýše
povolen
roáodnutím
byl
nemovitostí
jehož
katastru
do
vklad
podpisu této smlouvy do 18.10.2019,
i<atástrálního uřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko Pod čj. V-3240l20l3,70L
Listina. Smlouva o ňizeni zastavního práva podle abč.z. ze dne 02.12.2013. Právní ÚČinhv vkladu
práva

ke dni 03.12.2013. listina: Souhlainé prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postouPením
ze dne 06.06.2017. Právní Úemb, zápisu ke dni 0'7.06.2017. Zápis proveden dne

pohledávky
28,06.201,1.

Souvisejícízáqisy: Podzástavní právo ve prospěch ANO spořitelní družstvo, IČ:26|3'l'155, se sídlem
aŽ do
RohansŘe nábřeží 671115, Karlín, 18600 piaha 8, k zajištění stávajících a budoucích Pohledávek
do
vznikat
budou
které
příslušenstvÍ),
a
jistině
ve výši 5,000.000,-Kč
v}še t0.000.000,-Kč) z toho na
bYl
jehož
nemovitosti
katastru
do
vklad
Povolen
t.t.zo:o,vyp|ývajícize Smlouv|o twéruě,273200067,
roáodnutíá Katástrálního uřadu pro Jihomoravslc,ý kraj, Katastrálním pracovištěm Blansko Pod Čj. V262312017-70l. Listina: Smlouva o ňizeni zástavního práva podle obČ.z. k pohledávkám se ďízením
podzástavního práva č.273200067lZSPl}s ze dne 12.06.20l'7. Právní účinkyzápisu ke dni 13.06.2017.
Zápis proveden dne 04.07,201'7.

Exekučnípříkaz k prodeji nemovitosti dle pověření Okresního soudu v Blansku ze dne21.7.2017 Pod
čj,9 EXÉ 146912ď17-16 na spoluvlastnic§ý podíl id.1/3, povirrný Hlavinka Zdeněh narozen vroce
věcí 140
tÓ8s, bytem Svinošice 92,676 22 Svinošice. Listirra: Exekučnípřkazkprodeji nemoviqich
ze dne
Vedral,
Mgr.
Jan
exekutor
soudní
3,
Praha
EX-aOÚ4l20t7 -017 Exekutorského uřadu
31.0,7.2017. Právní účinhyzápisu ke dni 31.07.2017. Zápis proveden dne 03.08.2017.

Zástavní právo zapsané v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňuje hodnotu Předmětu
dražby,protoz" v sóuhdu s ustanovením § 58 odstavec 1 ziákona č.26l2a00 Sb., o veřejných draŽbách v Platném

anění s přechodem vlastnictví k předmětu ďražby zaniká.

Dražební věřitelé mohou u dražebníkapřihlásit své pohledávky v souladu s ustanovením § 45 zákona ě.2612000
Sb., čímžnení dotčeno ustanovení § 57 zákona č. 2612000 Sb.

8.

dražbv)
způsob registrace dražitelů (účastníků

podmínkou účastina elektronické dražbě na portátu www.okdrazby.cz je:

a)
b)

registrace účastníkajako uživatele do elektronického dražebniho systému umístěnéhona internetové
adiese www.okdrazby.cz a získání statusu ,ověřeného uživatele", a
přihlášení účastníkaŘterý je ověřeným uživatelem do dražby a jeho zápis seznamu ÚČastníkŮ draŽbY,
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s,r,o" IČ 2645167l, se sídlem
soudu v praze, oddíl C,
praha 6, Thákurova 55ói1, pSč 160 00, -prJnáu ouóooi* rejsříku u Městského
dražebníkemmimo jiné písemně
jak"
vložka 83173 (dále ;en ádministrátor), ktérá byla
_"p.T,tř,,Ť*atel ověřeného uživatele,
a přiáělovaním statusu
pověřena ověřením registra"e každého ri8asmil.u ďr^Ň

provozuje,společnost
Elektronic§ý dražební systém lyww.okdrazby.cz

APALEX

www,okdrazby,cz
ad. a) Registrace účastníkadražby, jako uživatele

_
registruje prosřednictvím žádosti registračního
účastnfl<dražby se jako uživatel do elektronické &ažby
foÁuhie umisiěnenó

na internetové adrese www,okdrazby,cz,

UživateljepovinenvyplnitvregistračnlmformulařivšechnypoŽadovanéúdaje.Vopačnémpřípaděkjeho
iormubre le uživatel povinen seznámit se Všeobecnými
registraci nedojde. práá oa"rrarr"i* registračnáo
registrúftro formulaře uživatel současně
podmínkami dražebníka a administrátora, přičemž odeslánim
zavazt$e se podle nich řídit, Uživatel
že s těmito řs*u".rtr.i poo_inr.u*i vyslovuje souhlas1
potwzuje,

jsou akfuálnÍ, ÚPlné a
prot tusuj", ze rida.le,.ktere při regisnaci uvedl,
odesláním registračníhoformulařó současně
formuliáři
registraČním
v
osoLnich riaait uiedenYch
jako^ukoli
pravdivé a že si j.
vzÍ.dkléz
ŠkodY
za
že
PÍtPadné
";J;-p;"i"*sti
kdy zároveň !er9 na riědomi,
bezodkladně písemně o^aÁitadministrátorovi,
odPovědnost,
n"n"r" administrátór, ani díažebníkŽádnou
neoznámeni

ájru

důvodu

"*c",rJ";,r
_ tj: qplněného registračnfto formulaře ze strany
před ověřením úplnosti a správnosti žádosti o registraci
Po ověření úplnosti Žádosti o registraci - tj,
bude mít uživatel status registrouurřho uživatéle.
adminisťátora
uživatel,
atoru, bude uživatel vystupovatjako ověřený
vyplněného regisťačníhoformulaře ze strany uJrnini.t

přidělen identiíikátor, což je bezvýznamové
každémuúčastníkudražby bude jako ověřenému uživateli
draŽbY,jíŽ se bude ÚČastnit a
priJet"no v rámci Éaždéelektronické
ontačeni,kteréje účastníkudražbynáhodně
každý ÚČastnik draŽbY obdrŽÍ Prosřednicwím
,orris.ni.*po-.egistraci
jednoznačnému
jeho
které sloužík

č. ft.lž014, a to"zejména zékladníinformace o
elektronické pošty, ve smyslu ust. § 3 oarr' i "ytřrry
jistoty,
úeurtniku dražby a způsobu složenídražební
elektronické dražbě, o způsobu prokázénltotoáosti
po
prostřednictvím formuláře fuzická osoba,
Fyzická osoba se zaregisťuje n1 p_orrílu www.okdrazby,cz
tomto
na
vyplněný registračníformulař, nechá si
vyplnění formuláře, u;;;;;i, ktený je fyzictou offiřrrytffi.
dopisem ná adresu administrátora: APALEX s'r'o''
formutáři úředně ověřit svůj podpis u oa"sr.;";áofo*čéným
Thákurova 550/1, Praha 6, PSČ 160 00,

na adresu elektronické pošty

po kontrole údajůAdministrátorem bude §zická osoba informována e_mailem
jména se v portalu
ověřený uživatel (kdy u uživatelského
uvedenou u."gi*t ueni* iormulaři o priacten? siJutu
,ie*t t aruztv or. těto draŽební vyhláŠkY a dalŠÍdraŽeb
zobrazíčervená hvězdička) a o možnosti ,k ilÉ,.
Dražby.net s.r.o.

právnická osoba, po
právnická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosťednictvím formuláře
oPařený uředně ověřeným

iegistraeni
řar*.ká osoba q,
z obchodního rejsříku této právnické osoby
,
originát.*
ji
,poiu
wpi."
podpisem osoby oprávně;é zastupo*t
;; ;dr.*u á'a*irrirt átora: APALEX s.r.o.' Thákurova 550/l '
či jiného veřejného rejsříku donorue9liT d"pil;

vyplnění formulaře

Á"

formulář

e_mailem na adresu elektronické
praha 6, pSC 160 o0. po kontrole úd"jůb"il;;r"icta osobainfo,mována
(kdy u uživatelského jména se v
uživatel
statutu ověřený
pošty uvedenou u."giroáeoi. ro..unri o přidilení
;"'ú#t ,t dr"žby d'e této dražebnívYhláškY a dalŠÍch
portálu zobrazieerve]na hvězdička) u "
éleknonických dražeb Dražby.net s,r,o,

*ori".ii.ňň

bvt staršítří měsíců od data vystavení,
výpis zobchodního rejstříku či_jiného.veřejného rejsřlu.n9sTí
změnY ÚdajŮ vYPtňovaných v
právnická osoba je povinna neprodleně pi..*ni oznámítAdminisťratoróvi veškeré
administrátora: APALEX s.r.o.' Thákurova 550/l'
regisfačnímf".*ulň;; áopo*e"rrý* a"p1-"* "" "1.esu
jiného veřejného
rnýpisu z obchodního rejsťíku Či
praha 6, pSC 160 00 spolu s doložením
rejsťfl<u.

"rdi";lr;kÚlního

Společnéjměnímanželů(SJM)sezaregisťujenaportálu'w]ww.okdrazbv.czprosřednictvímformuláře
formulář, doplní v něm údaje
registrace SJM. po vyplnění formulářg.1"&.ie'"yri.úoo',,ypt"e"y-"gi,t,uční tento vyplněný a podepsaný
pJpisv na tomto'fbalíari á odešlou
manže|almanželky, nechají uředně ovcrit
praha 6, pSC 160
aaái,.,Ltrato,a: ApALEX s,r,o,, Thákurova 550/l,
adresu
doporučeným dopisem na
formulař
00.

pošty uvedenou
po kontrole údajůbude účastníkdraĎy informován e-mailem na adresu elektronické
portálu zobrazi
jména
v
se
uziuat.t &dy. u uživatelského
v registračním formuláři o přidělení 9r"*d *cr.ny
dalŠÍchdraŽeb
a
vYhláŠkY
dražební
úč"'rtŇ dr"žb} ál" toto
červená hvězdička) a o moz,'osti aktivně ;
Dražby,net s-r.o.
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po
prosřednictvím formulaře registrace sv,

spoluvlastnictví (sv) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz
nechají na něm úředně ověřit
vyplnění formuláře spoluvhsáíci vytisknou "}errárrErt-t "č"i formulář,
s.r,o,, Thákurova 550/1, Praha
APALEX
átoru,
jej
dlpisem nu áa..*,, udlnirrirt
podpisy a odešlou
6,

PSČ 160

doporučeným

00.

po kontrole údajůbude účasfiríkdražbv informován e-mailem na adresu elektronické pošty uvedenou
jména se v portálu znbrazi
o přidělení statutu gy§řely_!áygl§l (kdy uživatelského
v registračním formulaři
červená hvězdička) a o možrosti aktivně ,"

,ie^tnřffity

l

dte'této dražební lyhlaŠky a dalŠÍdraŽeb DraŽby,net

s.r.o,

zvolit si uŽivatelské jméno, pod kterým se bude
Uživatel portálu www.okdrazby.cz je povinen si při registraci
se bude &aŽÉb ÚČastnit. UŽivatel je Povinen
p"od
nímž
a
v elektronic§ých dražbách n"áouiioú prilrtasovat
omaČenía uvádět nePravdivé
e i zaváďějicich
zdržet se uživántjalcýctrkoliv hanliv,ých, uraztirnjln, *tgároi"r,
je
administrátor oprávněn podle svého
případě
kontaktní údaje jako je e_mai1 či teiefonni čísl;,; opuřrreanebo změnit jeho uživatelskéjméno,
wáž,eníbuď registraci uživatele a jeho účetbe z néhraďý zrušit

jako účastníkadražby do seznamu účastníků
ad b) přihlášení do dražby a zápis ověřeného uživatele,
dražby
4 (zejména
pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem č. 2612000 Sb. a vYhláŠkou Č. 1 8/201
jistotu,
pokud je
složídražební
přihlasí se k elektronicte arazuc prosřednictvím portálu wwy.okdrazby,cz,
semamu
do
zapsán
z dražby), bude
požadovilna, a předložíeestné prohlás eli,_že neni osobou vyloučenou
účastníkudražby a stane se účasírftemdražby,

dne zveřejněné ďražby na portálu
ověření uživatelése mohou přihlásit k elektronické dražbě ode
***ot ar-uy.", až do zahiljení dražby tj. do 22.11.2017 do 11:00 hodin.

g.

znůsob elektronické dražbv na portálu www,okdrazbv,cz:

a)

Vsekcipřipravovanédražbyzvoltenemovitost,.kterouchcetedražit.

nemovitosti (fotograťre, PoPis, draŽební
Menu detai1 ďražby ourut uÍ. u"skeré nezbytné informace o dražené
podání, výši minimálního příhozu, informace poťebné
vyhlášku, znalec§ý,poroJ.il, termín dražbi,nejnižší
k úhradě jistoty a dalšíúdaje).
draŽby a Zapsat
aby vás dražebníkmohl zařadit mezi schválené ÚČastníky
c) Přihlaste se do dražby
".;ariu.,
"o
ďražby,
vás do sezramu účasfiríků
samotný začáíekďražby, pokud se
nečekejte.,na
-prihbšení
d) UpóžóŇďŇíis-prirrras."ím do konkrétní dražby
v průběhu dražby není možné|
nepřihlásíte pred zahajeniá, n.uua"t. se moci dražby zučastnit
vložením jistoty v hotovosti na uvedený bankovní účet
e) ubraďte dražebníjistotu bankovním převodem či
jistoty nalezrete članku 6 této draŽební vYhláŠkY,
dražebnílra. Informace potr"une t *ráac dražební
_v
dr'ažebníkaa splnění podmínek Účasti na dražbě dle této
0 po připsrání dražebnijistoty na bankovní Účet
podání,
a.;j.uni vyhlášky jste-oprávněni účastnitse aktivně dražby a činit
jménem a heslem, Dražba ]e
uživatelslcým
se do systému přihlasíe sv,ým
c) V termínu pořádání ,u*on e dražby
dražby do sekce aktuální
připravované
,ók."
zabájena automaticky. Ve stanoveném čase ,. pĚr*. ".
dražby. V tuto chvíli můžetečinit podaní,

b)

h)

přihazovat můžete
pruběh samotné elektronické ďražby je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný,
je stanovena dražebníkem) nebo vyplněním jiné částky'
tlačítkem provést *iri*aúi prrro, twi" prinozu
stejná či vyššínež stanovený minimální
kdy do příslušnéhootJntu q,pis.t" !as*u priná (musí být
nezobtazi a má se za to, že nebylo učiněno),
pŤfttoz,jinak se podaní s částkou menšínež minimálnítpříh oz
přihodit, které. uČinítekliknutím na
kliknutím na tlačítkopřihodit a následně potwzením, že chcete skuteČně
se jakg.nejvyššípodaní spolu s
zobrazi
je
podání učiněno.a
tlačítko,,Ano, chci učinit podání ve v,ýši ....."
příhozu, učastník dtažby,
časem
přesným
vašímuživatelsloým jménem, celkovou eástkou a uvedeným
nejvyššínabídku, Tomuto
dorormat
a
právo
uplltnit
kterému svědčípřeoxu*pní právo, můžetoto předkupní
zobrazuje historii Podaní
zároveřt
Systém
cenÚ.
Doiovnat
účastníkovidražby se navíc zobrazaje tlačítko
dražby s příslušnými údaji,
všech účastníků

10. čus zaháiení a čas ukončeníelektronické dražbv, bě

během kíeréholze zvyšovat podráníje
čas zahájení elektronické dražby a čas ukončeníelektronické dražby
činívyššípodání,

koná, doťud účastnícidražby
stanoven včlánku 1 této dražební lryhlášky. Dražba se
výhlášky. JeJi vposledních 5 minutách před
orazební
t
teio
nejméně však do doby uvedene veianku
podání úeurtnik * dražby, posouvá se čas pro příjem
uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno
podání
a to i opakovaně, uplyne_li od posledního
dalšíchpodaní o 5 minut od okamžiku'posledního podani,
je
i minut, antžby bylo učiněno dalšípodaní, příjem podaní zastaven,
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i případné doby prodlouŽené zpŮsobem dle
prohlášení:
a
následující
předchozího odstavce), se zobrazuji
ýzw
před uplynutím doby, během kíerélze zvyšovat podaní (tj.

I) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývaji3 minu{, je účastrikŮm draŽbY

zobrazena qizva-,,Poprve pro rieaitníka dražby (ozračeni identifikátoru účastníkadražby, kter'ý uČinil
nejvyššípodání)",
je ÚČastníkrim &aŽbY
II) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podaní, zbyvaji 2 minuty,
ďražby, který uČinil
účastníka
(ozračení
identifikátoru
zobrazena qýzva _Podúě pro rieastnika dražby
nejvyššípodání)",

je ÚČastrrftŮm ďraŽbY
III) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podaní, zbyvá | minuta,

,o6ruuno prohlášení ,Neueini_tl někdo z pfitomných účastníkůdražby podarrí vyšší,neŽ bYlo Podání
naposled ueincne ričaitrríkemdražby (ozráeení identiťrkátoru účastníkadtažby, kte{ý uČinil nejvYŠŠÍ
podání), udělím mu příklep".

IV) v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podrání, je účastníkŮmďraŽby zobrazena výzva
nejlyššípodánÍ)" a
,,pářetí pro účastríkuarázay (ozračeníidentifikátoru účastnikadražby, který učinil
adresy ve veřejné
dostupnosti
sledování
je
zál<ladě
případě,
že
na
V
zastaveno.
dalšich podání
Óri:ir"aoi
'oařoue
systému
dražebnímu
přístupu
k
elektronickému
omezení
prokazatelně
doloženo
síti budá
které
lze
Činit
je
prodloužit
dobu,
během
povinen
licitátor
přesahující
1
minutu,
u-dél."
www.okdrazby..,
informovat
podráLrrí, minimálně o l hoáinu. o této skutečnosti je licitátor povinen bez zbyteěného odkladu
každého účastrríkadražby najeho adresu elektronické pošty.

po uplynutí doby, během které lze činit podání, udělí licitátorbezzbytečného odkladu PříkleP ÚČasúríkovi
ďrůiy,1tery uóúit nejvyššípodání, čímžje elektronická ďražba skončena. Na detailu dražby se znbraá
informace o udělení pŘt"pu, qýše ceny dosažené vydražením a oz-načeníidentiťrkátoru vydraŽitele.
jeho adresu
Informaci o ukončeni drŮuy zžnoveň odešle licitátor každému účastníkovidražby na
elektronické pošty.

11.

Sb.. o veřeinÝch dražbách

Elektronické losování bude na portálu www.okdrazbv.cz spuštěno licitátorem v těchto PříPadech:

a)

roáodne licitátor
dražhy současně podaní a nebylo-li učiněno podání vyŠŠÍ,
Učiní-liněkolik účastníků

b)

jako PrvnÍ, a
Učiní-liněkolik dražitelů současně stejné podání a ne4jistí-li licitátor, kdo uČinil podání
komu z nich
o
tom,
losem
elektronic§ým
licitator
ioáodne
podaní
vyŮSi,
nebylo-li následně učiněno

elektroniclcým losem o tom, komu z nich příklep udělí.

příklep udělí.

c)

&ažby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným Příhozem véaán;
Je-li někter,ý z účasíríků
učiní-lipoá,mi ve stejné výši jako nejvyššípodaní, udělí liciátor příklep jemu. Je-li těchto ÚČasÚríkŮ
Éiiato, prm"p tomu, jehož spoluvlastnickY podíl je nejvYšŠÍ.Při
dražby ] spoluvlastnÍ.ů ,i..,
"aoU
,o*Ňi spoluvlastnichých podílůroáodné hcitátor elektronicl§tm losem o tom, komu z těchto
spoluvlastnftů příklep udělí.

d)

účastník&ažby, kterému svědčípředkupní právo, můžetoto předkupní právo uplatnit a dorovnat
nabídku a
nejvyššínabídku. pokudje více osob, kteým svědčípředkupní právo, a dorormali nejvyŠŠÍ
jejicirz spoluvlastnictcy póan je shodný, pak je provedeno elektronické losování. Los roáodne o tom,
komu z těchto spoluvlastníků udělí licitátor příklep.

12.

Drokázáno
a doloŽÍ-li je draŽebníkovi listinami nebo
dražby
Má_li některý z účastníků
-dópředkupní právo k předmětu dražby
zaháiení dražby, není stanoveným příhozem vžaán; učinili tento ÚČastník
jejich uřednÉ ověřenými opisy
-čtražby
podaní ve stejné ýši jako nejvyššípodání, uděll licitátor příklep jemu.

je
Dražebník ďo zahájeni dražby sdělí účastníkudražby který dokládá své předkupní právo rozlrodnutÍ, zda
předkupní pravo prókázáno a doloženo prosťednictvím internetové aplikace na portálu www,okdrazbY.cz.
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13. Účast na dražbě
vYlouČena,
účastnikemďražby můžeblit vžďy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z draŽbY
draŽbY, osobY, na
předmětŮ1
práv
k
a
vlastnictví
na§vat
nemoňou
kíeré
oróuy,
Úi,t
nesmějí
Ú;;ilfl§, dr"žby

jejicp áa3etet Úyt proniasen korrŇs, nebo insolvenční náwh na majetek takové osobY bYl zamítnut Proto, Že
a to po dobu 3 let od právní moci takového
:.;i *u;.á nepóstáeu;e k úhradě nrákladů insolvenčního řízení,
nikdo nesmí ďražit za né,
roáodnutí;'iazby
n"r-eji b;ft osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít
ijr**Ň

k vyloučóní, omézenínebo narušení hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražitzaně,
je-li požadoviina, a v oPakované dtaŽbé ani
Úeá"**yÉažby nesmějí byt osoby, któré nesložily dražebníjistotu,
aranay téhožpředmětu dražby u téhoždraŽebníka; nikdo nesmí
waru,zitá, ner.y způsoúlzmaření-předchozí
zaměstnanci přísluŠnéhoŽivnostenského
dražit zaně, Dražit o o.uzui, jejížkontroloujsou pověřeni, nesmějí ani
rozvoj; nikdo nesmí draŽk za né,
uřadu a kontrolou dražby póvcreni zaměstnancí Ministerstva pro místní
osoba, jež je jeho statutárním
dražbu,
Úe"r*n J a.-uy nesměji Úyt a.uz.unn organizující a provádějíci tuto
ktený na této draŽbě Činí
jeho-zaměstnanec,
licitátor,
o.gun.. n.uo eĚnemjeňo siatutárního neUoli"enó orgáou,
jsouJi nawhovateli
správce,
nucený
nebo
likvidátor
Ú"o.ry a.uz.tníka, a d"ate ani správce konkursní podsřaty,
éto dražby; nikdo nesmí ďražitzaně(dražebníka organizující a
dražby téžnesmí blýt osoba, která je ve vztahu k některé z osob
jeho
statutárního nebo jiného
provádějící tuto diažbu, osoba, jež je jeho statuiárním orgánem nebo členem
osobou blízkou, sPoleČníkem,
orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, lderý na této díažbéeiňi ukony dražebnika)
zaně,
oróbou óvládanou nebo osobou, která s ní tvořím koncern; nikdo nesmí dražit
pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je přípustná společná účastvíce ÚČastníkŮ ďraŽbY za ÚČelem
podminťou spoieÉ"e účastina dražbéje,Že bude před ápisem spoleČných
společného nabytí předmětu &ažbi.
Úuzay předložú dražebnftovi čestnéprohláŠenívŠech,spoleČných ÚČastníku
do semamu účastníků
účastníků
předmětu draŽbY,jakoi i zmocnění osobY
dražby, které bude obsahovat ureeni budóucích podílůnl wdrlželém
uředně ověřenýT ni PodPisY vŠech
opatřeno
bude
któré
a
oprávněné společnéúčastníkyna dražbézastupovat
na draŽbě zastuPovat není
účastníky
společné
oprávněné
osoby
urěeni
tieastniků dražby. S výjimkou

Ú!;;il.#

.iot"errý"t
aruiUv nebo vyplývajícízjejich přÍpadné dohodY vŮČi
žádnéomezení obsaženévproňiaseni účastníků
za Úhradu ceny dosažené
dražebnkovi ani vuči řetím osobám účinné.společníúiastnícidražby odpovídají
vydražením společně a nerozdílně.

14. Úhrada cenv dosaženévydražením
Vydražitelem složená dražebni jistota a

její příslušenstvíse

započítávajívydraŽiteli na cenu dosaŽenou

vydražením.

zbývajici část ceny dosaženévydraženímje vydražitel povinen do

l0

dnů od skončenídražby uhradit

dráebnikovi, není-li dále stanovena jiná lhůta k uhradě ceny dosaženévydražením,

je vydražitel povinen uhradit cenu dosaŽenou
Je_li cena dosažená vydražením vyššínež 5.000.000,- Kč,
vydražením do 30 dnů od skončenídražby.

Cena dosažená lydražením můžebýt vydražitelem uhrazena:
bankY a,s,,
(a) v hotovosti složením na účetÓražebníka čísloúčtu107-427812026710100, vedený u KomerČní
ďraŽbY,
pobočky v olomouci, variabilní symbol(VS) identiíikačníčíslonebo rodné ČÍsloÚČastníka
ČÍsloÚČastníka
(b) v hotovosti v kanceláň dražebnfta, variabiúi symbol (VS) identif,rkačníčíslonebo rodné

l

v 4 odstavec zákona Č,
dražby. Dražebník je oprávněn přijmout hotov;st pouze do výŠestanovené §
o sPrávě daní a PoPlatkŮ, ve
Sb.,
č.337ll992
25412004 Sb., o om"ezŇ plateb v hótovosti a o změně zákona
znění pozděj šíchpředpisů,

u
(c) převodem zrietu u b*ry u" prospěch účtudražebníka čísloúčtu10742'78|2026'110100, vedený
ČÍslo
nebo rodné
Komerční banky a.s., pŇčty v olomouci, vmiabilní symbol (VS) identiťrkačníčíslo
účastníkadražby,

bankY
(d) poštovní poukázlou na účetdražebníka čísloúčtu107-421812026710100, vedený u KomerČní

''

a,s,,

draŽbY,
pobočky v olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslonebo rodné ČÍsloÚČastníka

v,ýše stanovené u § 1 odstavec 1 ákona č,
změné zákona ě. 337lt992 Sb., o sPrávě daní a PoPlatkŮ, ve

upozornění: Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do
25412004 Sb., o omezeni ptaieb v hotovosti a
mění pozdějších předpisů,

o

je vydraŽitel,Povinen uhradit cenu
Byla-li vydražitelem složena dražebníjistota ve formě bankovní záruky,
ze zpŮsobŮ uvedených v tomto bodě,
dosaženou vydraženímv plné výši v termínu a splatnosti některým
vydraŽiteli záruČni listinY,
Dražebníkje pak povinen a"rruý"r,neho odkladu pó uhrazení ceny wátit
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Cenu dosaženou lydraženímnelze uhradit započtením.
Úhrada ceny dosažen é vyďraženim směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou lydraženímv termínu splatnosti, píechtzi na něj vlastnictvi předmětu
dražby k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel, který zmařil dražbu (neuhradil cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti), nenabývá
vlastnictví předmětu ďražby vydraženéhove zmařené dražbě.

JeJi dražba nnařena vydražitelem, dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenstvíse použije na
nráklady zmařené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, zučtuje se zbývajícíčást dražebni jisto§" složené
vydražitelem, ktery způsobil zmaření dražby, na náklady opakované dražby. Po úhradě nrákladů ďražby a
opakovarré dražby se zbývajícíčást wátí vydražiteli, ktený způsobil zrrraŤení dražby.

Vydražitel, kter,ý způsobil zmaření ďražby,je povinen na vyzvárlt drúebníkauhradit tu část nákladů dražby,
kterou nepokryvá dražebníjistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v důsledku
zrnaí eni předchozí dr ažhy vydražitelem.

l5. vÝčet přihlášenÝch

Dražebnívěřitel

Pořadové

číslo
1

pohledávek dražebních věřitelů

credit, s.r.o., lČ:26444437, se
sídlem Praha 8, Pemerova 502/50,
PSČ l8600.

IT

Výše pohledávky
2 903 535.40,-

Kč

Právní důvod přihl. pohledávky

Smlouva o
4864l

úvěru

l3l}Il/SMElPHP ze

č.
dne

2.12.20|3.

16. podmínkv odevzdání předmětu dražbv wdražiteli
Jestliže nabyl lydražitel vlastnictví k předmětu dražby, dle § 53 zák. č.2612000 Sb., je dražebníkpovinen předat
lydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčujívlastnictví a jsou nezbytlré k nakládrání s předmětem dražby
nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůčipředmětu dražby. Jde-li o nemovitost, předává předmět dražby
vydražiteli za účastidražebníka bývalý vlastník. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol "Předání
předmětu dtažby", kterlý podepíše dražebník, bývalý vlastnft a vydražitel.
Veškerénáklady spojené s předráním a převzetím předmětu dražhy nese vydražitel do maximální uýše '7.260,-Kč
včetrrě DpH (cestovné na l km předaní předmětu dražby + každá započatá hodina makléře při předání předmětu
dražby), vyjma nadbytečných nákladů vzrriklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečíškody na předmětu dražby přecházi z jejho držitele na vydražitele dnem předaní předmětu ďražby,
tyž dett přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby, Je-li
vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby,nese nebezpečíškody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Náklady na předávku předmětu dražby hradí vydražitel dle platného ceníku zveřejněného na www.drazby,net.
Předarrí předmětu dražby se uskutečnív pracovní dny od 8:00 do 19:00 hodin,

17. upozornění nro dražebnívěřitele
Dtažebni věřitelé mohou u dražebníkado 15 dnů před zahájením dražby přihlásit své pohledávky včetně
příslušenstvíke dni koniání dražby a doložit jejich vzrik a zajištění právem k předmětu dražby listinami
v originále nebo v uředně ověřeném opise; podpis dražebníchvěřitelů na přihlášení pohledávky musí b}t úředně
ověřen; tím není dotčeno ustanovení § 57 zákonač.2612000 Sb.

18.@
Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí si ponese v plném rozsahu vydrťitel
(správní poplatek zanávrh na vklad vlastnického práva k předmětu dražby).

Daň z převodu nemovitosti platí vydražitel, ato z ceny dosažené vydražením.
Dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně.
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l9.

7-ávěrečná ustanovení

a bude ve lhŮtách stanovených zákonem
Tato dražebnívlhláška byla lydána dražebníkem nížeuvedeného dne
a. ]6 2000 Sb. o veřejných dražbách před zahájením dražby:

ia)
ib)
t

c

)

id)

zveřejněna na internetovém portálu www,okdrazby,cz
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Svinošice
zveřeJněna na centrální adrese - www,centralni-adresa,cz
Sb.
zaslána osobám uvedeným v § 43 odstavec 5 zákona č.2612000

pro územíúzemnílro
re) údaje zdražební vyhlášky budou uveřejněny vperiodickém tisku určeném
samosprávního celku, v jehož obvodu se nemovitostnacházi

jejími případnými dodatky před zahájením dražby ve
Tato dražební vyhtáška bude vyvěšena spolu se všemi
reiejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná,

je
navrhovatelem a dražebníkem,jejich podpisy
stejnopis dražební vyhlášk_v uložený u dražebníka podepsán
_jsou

úředně ověřeny.

v olomouci dne

/?,?, ÍCI/Í

V Praze

dne {l ?, /at/

IT credit, s.r.o.

Dražb1,.net s.r.o,
\' 1a_qta Řezníčková. j ednatelka

pan Roman Steinhauer, jednatel

uW

nawhovatel

dražebnrk
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