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BONA ELECTA
dražební a realitní společhost

l
... vaš€ dobrá volba ..,

DRMEBNI VYHLASKA č. Dl7t15
o konání veřejné draŽby dobrovolné dte § 20 zák. Č. 2612oo0 sb.

Bod1.@
Touto " Dražební vyhláškou" se Vyhlašuje konání dražby dobrovolné,
Den konánídražby| 12,t2.20t7 v 9.o0 hod.
Místo konánidražby: Kopřivnice, Štefánikova 1t63/12 (budova l4ěstského úřadu),

místnost V 9. patře, č. dveří 905

Bod 2. označení dražebníka a navrhovatele
Dražebník:'
BoNA ELECTA s.r.o., Ici 27792609,
s€ sí,clem ostrava, lÝ]oravská ostrava, Poštovní llsaltl, esČ loz oo
zapsána v obchodním rejstříku Vedeném Krajským soúdem v ostravě, oddí| c, vložka 51947
zastoup€na jednatelem Vlastimibm Štrbav,ým
t4/WW.bonaelecta.cz, emaiIi strbavy@bonaelecta.cz

Navrhovatel:
Mgr. Kateřina LUkáčová, insolvenční spráVlryně
se sidlem ostrava, Reá|ni 17212, PsČ 7o2 oo, Moíavská ostrava,
insolvenční správce dlužníka Jana Dadáková, nar. dne 25.3.2953 bytem U Hřiště 183, Dolní Lutyně, PsČ:
735 53

Bod 3. Předmět dražbv
označení oředmětu dražby:
Předmětem dražby jsou nemovité Věci zapsané na LV č. 239 u Katastrálního úřadu pro lYoravskoslezský
kraj, katastrální pracoviště KaNiná, pro obec Dolní Lutyně, katastrální územíVěřňovice, a to:

- pozemek p,č, 187 - zastavěná plocha a nádvoří, součástl tohoto pozemku je siavbá č,p. 183 - íodinný
dť]m v části obce věřňovice,

, pozemek p,č. 188 - orná půda,

opráVnéní navrhovatele disponovat s nemovitostmi vypl,ývá z toho, že navrhovatel je insolvenčním
správcem dlužníka, nemovitostijsou řádně zapsány V soupise majetkové podstaty dle ákona č. 182/2006
sb., insolvenční zákon.

Popis předmětu dražby:
Předmětem dražbyje samostatně stojící rodinný dům č. p. 1B3 V obci Dolní Lutyně, k. ú. Věřňovice. Dům je
Zděný, má jedno nadzemní podlaži je podsklepený a má částečné druhé nadzemní podlaží s částečným
podkrovím, střecha je sedlová, ďřešní krytina z kanadského šindele. Dům je v dobrém a udžovaném
stavu, byl kolaudován v roce 1960, v roce 2012 provedena nová střešníkMina. okna jsou dřevěná dvojita,
podlahy obytných místnosii jšou z hoblovaných prken, Vlýskové a z textilních krytin, podlahy ostatních
místnostíjsou z keramické dlažby a PVc. Vytápění je ú§třední - kotel natuhá paliva a kotel na zemní ply..
]e zde elektřina 220/380 V, veřejný vodovod, doveden je zemní plyn, odpad je weden do žUmpy, K
dispozici je také Vlastní studna s elektr;ckým čerpadlem. Dispozičně se jedná 6+2, přičemž V 1. nadzemním
podlaží se nachází ádVeřL předsíň, tři obytné místnosti, kuchyň s koupelnou a Wc, spiž a schodiště. V
částečném druhém nadzemním podlaží s částečným podkrovím se nachází předsíň, kuchyň, koupelna, ďi
obttné místnosti a balkón. Nad ástí 2, nadzemního podlaží se nachází půda. V suterénu 5e nachází
schodiště, předsíň, kotelna na tuhá paliva a sklepy, které s|oužíjako sklady, K domu náleží přízemní zděná
hospodářská budova §e sedlovou ďřechou a krytinou z osinkocemento\^rch šablon a zahrada o \^ýměře 599
m2,

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dťažebníka,
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cena předmětu dražby byla 4ištěna posudkem soudnílro znake Ing. Františka císaře, č, 3893lt22l2017, ze

dne 9,1o.2o17 a činí Í,14o,oóo,- rč Jstovy: 

'eden 

milion sto čtyňcet ťsíc korun česhých).

úJiie á oÉámetr,, arazoy uvedené viéto'dražební whlášce. zejm. pak o popisu stavu předmětu drdžby a o

oŮi".r, 'u oiuu..i.r, nu 
'př"d.ětu 

drdžby váznoucích, jsou wedeny pouze podle dostupných informací, a

iuu.ňóuut"r J.iov - násprávnost tako\,,ich údajů tedy neodpovídá, Nabyvatel přebírá nemovíté věci, jak

stojí a leží.

s předmětem dražby jsou spojeny q^o závaz|ry:

A. závazkv a omezení. které zaniknou zoeněžením Dředměfu dražbv

_ Věcné břemeno užíVání pro ]anu Dadákovou, U Hřiště 1B3, Věřňovice, 735 53, Do|ní Lutyně k parcele č.

rsii Darcere č. 188 dle sm6ury o zřizení vécného břemene _ bezúplatná ze dne 15.04.2011, zapsáno

v ásti'c Liďu Vlastnictví č, 239 pro k.ú, Věřňovice, pod č.j. V-1534/20l 1-803,

zpeněženírn nemovito§tí zanikají účinky nařízení,r'ýkonu rozhodnutí nebo exekuce a zajištění pohledávlry

áištěného věřitele, a to iV případě, že nepodal přihlášku wé pohledávlry, ato dle § 167 od§t,5 a § 300

zákona č. 182/2006 sb,, insolvenční zákon.

B. oorávnění. které zoeněžením Dředmětu dťažbv nezaniknou

- Věcné břemeno (podle listiny ) svádění vody dešťové a odpadové podzemním trubkov,ým kanálem ve

pr*pein por".tu''pur."ta ;. isi, rea k povinnému pozemku parcela č. 179 d|e listiny Pozemková kniha

úsnósení soudu čísto deníku _ 2030/1957, zapsáno v části B Listu vlastnictví č. 239 pro k.ú. Věřňovice, pod

č,j, z-7332l2o0g-B03

- Věcné břemeno (podte listiny ) svádění vody dešťové a odpadové podzemním hubkov,ým kanálem ve

pr*pcin por".tu''pur."ta i. isi, rea k povinnému pozemku parce|a č. 182 dle listiny Pozemková kniha

Úsnásení iouou čístó aeníku - 2030/1957, zapsáno v části B Listu vlastnictví č. 239 pro k,ú, Věřňovice, pod

č,j. z-7332lzooa-8D3

_ věcné břemeno (podle listiny ) svádění vody dešťové a odpadové podzemní!,n trubko\.ým kanálem ve

pros|ěcn pozemtu'parcela č. í8b, 187 k povinnému pozemku párcela č. 183 dle listiny pozemková kniha

i,tsnásení soud,_r čístó deníkú _ 2030/1957, zapsáno v části B Listu vlastnictví č. 239 pro k.ú. Věřňovice, pod

čj. z-7332l2008-803

- Věcné břemeno (podle tiďiny ) svádění vody dešťové a odpadové podzemním trubko\,ým kanálem ve

p.i|ein por".tu'purc"la č. íBb, 187 k povinnému pozemku parcela č. 186 dle listiny Pozemková kniha

úsnesení soudu čígó deníku _ 2030/1957, zapsáno v ésti B Listu vlastnictví č. 239 pro k,ú. Věřňovice, pod

či, 2-7332l200a-8o3

c. omezení, Keíé zoeněžením oředmětu dražby nezaniknou

_ Věcné břemeno užíVání ze dne 16.12,1985 pro Aloise swiercžyna, Věřňovice 22, 735 53 Dolní Lutyně

k parcele č. 187 a k parce|e č. 18B dle smlouvy RV5/1986, zapsáno v ásti c Listu Vlastnictví č, 239 pro

t.ú. věřňovice, pod čj. 2-4800007/1986-803 (Z-1o5o/2oo4,8o3). Dotyčný opráVněný zeřnřel,

- Věcné břemeno užíVání Zde dne 16.12.1985 pro Helenu swier@ynovou, Věřňovice 22,735 53 Dolní

r_utvně, 1*rce6 t. 187 a k parcele č. 188 dle smlouvy RV5/19B6, za p§áno, v_části.c Liďu vlastnictvíč. 239

pro't.,l, vii;rovice, poa č.j. Ž-48ooooz1986-803 (Z-1o5ol2oo4-8o3). Dotyčná oprávněná zemřela,

Da|ší oodďatné okolnostio oředmětu dražby:

ilfr""t*t-"j.." "ykil-"yJsou 
obývány ze strany dlužníka a syna p, lvlartina Dadáka, navíhovatelje

"átua" 
wlrir"t, írurtniÁ,í přiiaánýcn veci umístěných v nemovitosti, kteíé j'ou.souásti či přislušen.tvim

nemovitoóti, přáde na vydražitele, neboť nemovitosti jsou draženy, jak ďojía leží,

Bod 4. Neinižší oodání a minimální Dříhoz
trt"inižšíi6iánřiií: zoÓI.ooo- Kč (slovy: sedm set šedesáL tisíc korun českých),

Licítátor neni oprávněn v./ši nejnižšiho podáni snižit.

Minimálnípříhoz činí: 5.ooo,- Kč (slovy: pět ti§íc korun českých)
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Bod 5. plež€!!íji§lqla
Dražebni iistota brb stanovena na částku 1oo.o0o,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a musí b,ýt

uhrazena jedním ž těchto způsobů:
t. bankovním převodem nebo vkladem na účet dražebníka č.ú. 3435960389/0800, vedený u České

spořitelny, a,5. Jako vaiabiEí§yElg! bude uvedeno:
. 1Č u právnických osob
. řodné číslo u osob fyzichých
. datum narození u Ýichí,ch osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

Jako soecifickú svmbol se uvede číslo dražby bez písmene ,,D", tj, 17115
oražeTní 

'lstota 

ie považuje za Uhrazenou dnem připsání na účet dražebníka. V případě úhrady dražební
jistoty bankovním ďevodem, musí b,ýt dražebníjistota připsána ve prospěch účtu dražebníka nejméně v
pracóvní den předcháze,lící dni konání dražby. Platební příkaz s razítkem banlry neprokazuje uhrazení

dražebníjistoty.
2. V dó kóání dražby je možno dražební jistotu složit v místě dražby, a to 30 min před zahájením

dražby,
3. Přípu;tné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky, Pokud účastník díažby složí

dražebníjistotu fořmou bankovní záruky, je povinen dražebníkovi doručit originální bankovní záíuku -
záruční li;tinu. která musí obsahovat prohlášení bez uýhrad a námitek do rnýše požadované dražební
jistoty, Bankovní záruka musí být platná minimálně tři měsíce od skončení dražby. Bankovní záruka
musí b,ýt vystavena v českém jazyce. Bankovní áruka musí umožňovat opakované čerpáníaž do !"ýše

dražební iiďoty. Prohlášení v Záruční listině může učinit pouze banka, kteíá má povoleno působit iako
banka ná území České republiky od &ské národní banlry. Bankovní záruka musí b,ýt dražebníkovi
doručena nejpozději do 16,00 hodin pracovniho dne, kteni přechází dni konání dražby,

Dražebníjistotu nelze uhradit šekem ani platebníkartou.
Lhůta pro úhradu dražebníjistoty začíná dnem zveřeinění dražební Vyhlášky na centrálníadrese a končí
zahájením dražby.
Účastnik dražby doioží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (doklad z banky prokazující

odepéní dražebníjistoty ve prospěch účtu dražebníka, doklad o vkladu dražebníjistoty na účet dražebníka,

dokiad o úhradě V hotovosti - pokladní složenka, záruční liďiny osválčující bankovní záruku apod.),
případně může stožit dražební jistotu na míďě v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapĚe do listiny
i'seznam účastníků dražby" a bude mu přiděleno dražebníčíslo. Přidělené číslo je účastník povinen přerzít,

Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno zpŮsobeín Wlučujícím jakéko|iv pochybnosti, či s
dostatďným předstihem před zahájením dražby, Vystavuje §e zájemce o účast v dražbě riziku, že nebude k

dražbě přípuštěn. K odstraněnítohoto rizika by měl zájemce o účast V dražbě způsob a jemu odpoví,dající
nejzazší termín sIoženídražební jiďoty s dražebníkem v dostatečném předstihu konžultovat.

složená dražební jistota ie úástníkům, Keří se nestanou \,,ydražitelem, vťácena neprodleně po skončení
dražby stejným způsobem, jahým byla složena nebo není-lito možné (poštovní poukázka), tak na bankovní

účet sdáéný dražebníkovi písemně účastnftem dražby, u bankovní zá.uky pak odesláním na adresu
úástníka,

Bod 6. Identifikace účastníkú dražbv
Účastník drážby je povinen se řádně identifikovat, a to:
a) je-li účastnŘem dražby pÉyn]ekii_p§oba, je nutno nutné před|ožit - ýýpis z obchodního či obdobného

iejstříku ne starší 3 měsíců, zástupce právnické osoby pak předloží platný občanský průkaz nebo

cástovní pas a nejdeli o statutiárního orgán společno§ti, předloží také plnou moc k Zastupování

společnosti s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu společností.
b) je-li účastníkem dražby flrzická osoba Dodnikaií,.í, je nutno předložit - živnostenský list či obdobné

Ósvědčení k podnikáni je-li zapsána V obchodním rejstříku tak předloží také Výpis z obchodního
rejstříku, občanský průkaz nebo cestovní pas. zástupce ryzické osob -podnikatele předložítaké plnou

moc k zastupování spolďnoďi § úředně ověřeným podpisem ryžické osoby - podnikátele.

c) je-li účastníkem dražby fýzická osoba, ie nutno předložit občnnský průkaz nebo cestovní pas, v případě- 
ipolečného jmění manželů ie vhodné předložit čestné prohlášení (vzor je k dispozici u dražebnika).

d) jÓ-li úástn em dražby vícé osob (nab,ývání do spoluvlastnictví), je nutno předložit čestné prohlášení

Bchto osob o tom, žq se dohodli na spotďném postupu při veřejné dražbě konané dle této dražební
vyhlášky, že se dohodli na \.ýši svých spoluvlastnických podílů pro případ vydražení (spolu s jejich

specifikací), že společně a nerozdílně uhradí dražebníjistotu, že Vydraží-li předmětem dražby, uhradí
společně á neroia ně cenu dosaženou vydražením, že je čestné prohlášení ávazné, ne!rypověditelné

; nezrušitelné minimálně do doby přelrzetí vydraženého předmětu dražby a že na základě zvláštní plné

moci zmocňují společného zástupce aby se dražby účastnil a jménem těchto osob uy'še uvedený
předmět dražby dražil. Dále je nutné předložit plnou moc zástupce oprávněného se za §^o osoby
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účastnit dražby a smtouvu,o ..,yi:rg"-J.:ŤJf;l;Jťffi:l.iíjJ§"il,?Ů,a Če§tném ProhláŠení

musí být úředné ovéřeny, Vzory těchto

Účastník dražby je povinen kromě \|ýše jmenovaného sptnit náežitosti stanovené § 3 žák, 2612000 sb, a

řiĚ]i'r"Ž'Li,i á p'.nrášeni, že neni osobou vyloučénou z dražby,

Bod 7. Úhrada cenv dosažené wdražením
ř"j,"Zitaiíp*i"...,r,,"dit cenu dosaženou vydražením LaKo:
' '- Ji''.e'ni'aosažená rydražením do 2o0,0OO,- K

;i [,n;;;';;; Ú,a:"n1rn 26q,661 - rč - 500,000,- Kč:

:Í [,řžáJ.žě;; ffiažením více než'5O0,00O,- Kč:

ihned oo skončenídražby
do 10 dnů od skončeni dražby

do 45 dnů skončení dražby.

V ořiDadě, že se nejvyšši podáni nehradí ihned po skončeni draž,9y_,_bude platba^provedena bankovním

přlvodem nebo vkladem ve prospecn 
"ct" 

Jl!i"6řirá'Ž,i,, soásgao'jss/osoó, vedenÝ u české spořitelny,

a.s.
Jako variabilní svTbol bude uvedenoi

. Ic u orávnickych osoD

. rodné čislo u osob fyzických
: ;fi;;;;Ň;f,Eichý;h'osob, pokud jim nebylo_rodné čislo přiděleno

Jako 5p€Ejfu;hi!5yEb9! se uvede číslo dražbY bel pismene "u , tJ, r/ rlJ,

Dražební jistota, kterou Vydražitel _uhradil 
před zapďetím _dr"ibY, 

,: Trť:: na cenu dosaženou

wdraženim, Byla-li Wdražitelem oo,"nu jrai"ĚiiJi,lotu ve formě 

"bankovní, 

zaruJ<y, je vydražitel povinen

uirradit cenu dosaženou vydraženlm 
" 

p,iĚ wli"i'iói.i"" jeji sPlatnosti, draŽebník ie Pak Povinen Dez

)iyii'",:'n'" 
""aiiJ" pJ 

"hrazení 
ceny vrátit vyáražiteli záručni listiny,

cenudosažénouvydraženímnelzeuhraditzapočtením,rovněžplatbasménkoujenepřípustná.

Uhraditi Wdražítel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na,ná vlastnictví předmětu

dražbv kokamžiku udělení pitklepu, j":ii'i":Ě" zmař;na vydražitehm. dražební jiďota slolena

ii,liilnj,i-i,ljiJi i"iNo pristi-r:enjwí se použije na náktady zmařéné dražby,

Bí:iíiT#: ii"*iti:iifiIl{:31}ilí:*;ff :;:li;§"F;':Éi"iď;:Ť'T 
lilffi

B:',:"ffi::1i:illi:j$",jJl'iT;,:,ii:óiTj;;;;ilJ,piĚú,gne'" 
iátu,t,atni,n úruau,

Pro vydražitele je dražba provedena bezúplatně,

Bod 8. Prohlídka Dředmětu dražbv
il;lřL-fiii.'a;-dr"žby byla stanovena na §/to dva termíny:

1, termin dne: 20.11,2017 v 9,0o hod,
i. i"-in an", 23.U.2017 v 15,00 hod,

Misto prohlídky se stanovu,|e: před předmětem dražby - rodinným domem čp, 183, k,ú, Věřňovice,

pokud vlaďník nebo osoba, o". .u piži-.iřjázby v drženi nebo nájmu, neumožni řádnou prohlídku

Dředmě|u dražby, bude píohlidka pro""j"ř u a-rnJ ,i,o:ností obhlidkou z Veřejně_přístupných komunikací

; pbch, a dále také nahlédnutim oo ooxiimlnia,"'ř'pi"a-,Éi" Jr."Zrv, ,naleckého posudku, listu vlaďnictvl

a katastrá|ních map.

Vzhledem k povaze objektu je pohyb_ účastníků možný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby,

#j;Hi i i;i;;";;;ňlidiu'přióůsobit vhodný oděv a obuv,

Bod 9' Předáni Dryí!ět'J draž9Y- -,-,..ětu dražby, ve smyslu § 30 zák, č, 2612000 Sb,, je dražebnik
Jesttiže nabyl VydraŽitel Vlastnictvi * p|"on . ",. l. _:^l_:} i._!hw : li<finv Kere osvědčuii VlastnEtví a

i"j,jliáHl"YÍJ:f.6.11tlfiji.illil.,.:",ťi!l"jŤ;;jť;,ů;jťl*-;;"";l""1,1tťŤ;;H;.i
lTJr5'#f"-*"*i""1i,l",';,:",,1ff§[#ii,jřv-"voiizitaí,á 

účasti dražebníka bývalý vlaďník, o

Dředáni Dředmětu dražby bude ,"o*" ";i:"i;';;iji"i-pi"i,nět" 
dražby", kteď podepĚe dražebnik,

i""iň""Jt"rl" OWaen" vbstnika a Wdražitel,
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veškeré náklady spoiené s předáním a pfuvzetím pfudměfu drdž§ nes€ vydražitel, vyjma nadbytečnkh
niáklado vzniklých z dovodo na slraně bývalého v|astníl€ nebo d.ažebnika.

N€b€zpďí š|@dy na pfudmětu dražby přechází z Fjího držtele na vYdražiteh dnem pfudání pHměfu
dražby, týž den pfuchází na vydražitele odpovědňo§t za škodu zposobenou V souvislosti s pfudmětem
dražby. Je,li Wdražibl v ptodlení s pře\.Zetím pÉdn&,r-draóy, nese neb€zpďí škody a odpov&no§t za
šl@du vydróžtel.
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