
BONA ELECTA ... Vaše dobrá volba ...
d ražeUal'*:.f€a lĚřrÍ §ř§Iďřl§§t

\6 ] av

BRAXHBN§ \fYHLASI(A č. D1812o
o konání veřejné opakované dražby dobrovolné dle § 20 zák. č.2612000 Sb.

Bod 1. Místo, datum a čas dražby, druh dražbv
Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání opakované dražby dobrovolné.
Den konání dražby: 4.4.2018.v 9:00 hod.
Místo konání draž6y: Kopřivnicel Štefánikova lll3lll(budova Městského úřadu),

místnost v 9. patře, č. dveří905

Bod 2. označení dražebníka a navrhovatele
Dražebník:
BONA ELECTA s.r.o., IC: 27792609,
se sídlem Ostrava, Úoravská Ostrava, Poštovní t7g4ll7, PSČ 7O2 O0
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajslcým soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51947
zastoupena jednatelem Vlastimilem Strbavým
www. bonaeleďa. cz, ema i l : strbavy@ bonaelecta. cz

Navrhovatel:
Mgr. Kateřina Lukáčová, insolvenční správkyně
se sírClem Ostrava, Reální I72l2, PSČ 702 00, Moravská Ostrava,
insolvenční správce dlužníka Jana Dadáková, nar. dne 25.3.2953 bytem U HřiŠtě 183, Dolní Lutyně,
PSCI 735 53

Bod 3. Předmět dražby
Označení předmětu dražby:
Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané na LV Č. 239 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, katastrální pracoviště Karuiná, pro obec Dolní Lutyně, katastrální Území Věřňovice, a to:

- pozemek p.č. 1B7 - zastavěná plocha a nádvoří, souČástí tohoto pozemku je stavba Č.p. 183 - rodinný
dům v části obce Věřňovice,

- pozemek p.č. 188 - orná půda.

oprávnění navrhovatele disponovat s nemovjtostmi vypl,ývá z toho, Že navrhovatelje insolvenČním

správcem dlužníka, nemovitostijsou řádně zapsány v soupise majetkové podstaty dle zákona Č. LB2l2006
Sb., insolvenční zákon.

Poois předmětu dražby:
Předmětem dražby je samostatně stojící rodinný dŮm Č. p. 183 v obci Dolní Lutyně, k. Ú. Věřňovice. DŮm je
zdéný, má jedno nadzemní podlaží, je podsklepený a má éstečné druhé nadzemní podlaží s částečným
podkrovím, střecha je sedlová, střešní kfiina z kanadského Šindele. Dům je v dobrém a udžovaném
stavu, byl kolaudován v roce 1960, v roce 2012 provedena nová střešní krytina. Okna jsou dřevěná dvojita,
podlahy obytných místností jsou z hoblovaných prken, vlýskové a z textilních krytin, podlahy ostatních
místnostíjsou z keramické dlažby a PVC. Vytapění je Ústřední - kotel na tuhá paliva a kotel na zemní plyn.

Je zde eleKřina 22Ol38O V, veřejný vodovod, doveden je zemní plyn, odpad je sveden do Žumpy. K

dispozici je také vlastní studna s eleKriclcým čerpadlem. DispoziČně se jedná 6+2, přiČemž v 1. nadzemním
podlaží se nachází zádveří, předsíň, tři obytné místnosti, kuchyň s koupelnou a WC, spíŽ a schodiŠtě. V
éstečném druhém nadzemním podlaží s částečným podkrovím se nachází předsíň, kuchyň, koupelna, tři
obytné místnosti a balkón. Nad ěstí 2. nadzemního podlaŽÍ se nachází pŮda. V suterénu se nachází
schodiště, předsíň, kotelna na tuhá paliva a sklepy, Keré slouží jako sklady. K domu náleží přízemní zděná
hospodářská budova se sedlovou střechou a krytinou z osinkocementouých Šablon a zahrada o rnýměře 599

m2.

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, Kený je k dispozici u draŽebníka.
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aan pňedíí,ěfu dražbíy byla zjištěna posudkem soudního znale Ing. FrantiŠka Císaře, č. 3893lt2Zl20L7, ze
díE 9.10.2017 a óní 1.140.000,- Kč (slovy: jeden milion sto Čtyňcet tisíc korun Českých).
u&ju o pňedrrěru úafuy uvedené v této dražební vyhláŠce, zejm. pak o popisu stavu předmětu dražby a o
pfiá\,€ď, a árrazcíďr na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací, a
narrhorntel dí?ĚW a nesprávnost takových údajů tedy neodpovídá. Nabyvatel přebírrá nemovité věci, jak
sbjía leží.

S pŘdrrĚtem dnžby jsou spojeny ýto závazky:

A. závazky a omezení, Ke,ré zaniknou zpeněžením předmětu drpžby

- věcné břemeno užívaní pro Janu Dadákovou, U Hřiště 183, Věřňovice, 735 53, Dolní Lutyně k parcele č.

187 a parcele č. 188 dle Smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 15.04.2011, zapsáno
v ásti C Ustu vlastnicWí č.239 pro.k.ú. Věřňovice, pod Č.j. V-1534/2011-803.

zperrěžením nemovitostí zanikají účinky nař2ení výkonu rozhodnutí nebo exekuce a zajiŠtění pohledávky
zar*a*p věřitele, a to iv případě, že nepodal přihlášku své pohledáv§, d to dle § 167 odst. 5 a § 300
zfona L t82l2006 Sb., insolvenční zákon.

& OrálrĚní. Keré zoeněžením předmětu dražby nezaniknou

- věcné bfumeno (podle listiny ) svádění vody dešťové a odpadové podzemním trubkorným kanálem ve
pqěó pozemku parcela č. L87, 188 k povinnému pozemku parcela č. L79 dle listiny Pozemková kniha
lJgreserrí sorrdu číslo deníku - Z030lL957, zapsáno v Části B Listu vlastnictví Č.239 pro k.Ú. Věřňovice, pod

éj.z-T33212008-803

- Vfuré břemeno (podle listiny ) svádění vody dešťové a odpadové podzemním trubkovým kanálem ve
prospěcn pozemku parcela č. I87,188 k povinnému pozemku parcela č. 182 dle listiny Pozemková kniha
Usnesení soudu číslo deníku - 2030lL957, zapsáno v Části B Listu vlastnicWÍ Č. Z39 pro k.Ú. Věřňovice, pod

č.j. z-733212008-803

- Věcné břemeno (podle listiny ) svádění vody dešťové a odpadové podzemním trubkovým kanálem ve
prospěch pozemku parcela č. 188, 187 k povinnému pozemku parcela č. 183 dle lístiny Pozemková kniha
Usnesení soudu číslo deníku - 2030lL957, zapsáno v Části B Listu vlastnicWí Č.239 pro k.Ú. Věřňovice, pod

či. z-733212008-803

- Věcné břemeno (podle listiny ) svádění vody dešťové a odpadové podzemním trubkovým kanálem ve
pro§Ňh pozemku parcela č. 188, 187 k povinnému pozemku parcela č. 186 dle listiny Pozemková kniha
Usnesení soudu číslo deníku - 2030lt957, zapsáno v Části B Listu vlastnictví Č.239 pro k.Ú. Věřňovice, pod

čj. z-733212008-803

C Grrezení. Keré zpeněžením předmětu dražby nezaniknou

- Věcné břemeno užívání ze dne 16.12.1985 pro Aloise Swierczyna, Věřňovice 22, 735 53 Dolní Lutyně
k parele č. 187 a k parcele č. 188 dle Smlouvy RV5/1986, zapsáno v části C Listu vlastnictví č. 239 pro
kú. Věřňovice, pod č.j. 2-4800007/1986-803 (2-1050/2004-803). DotyČný oprávněný zemřel.

- Věcné břemeno užívání zde dne 16.12.1985 pro Helenu Swierczynovou, Věřňovice 22, 735 53 Dolní
Luťyně, k parcele č. 187 a k parcele č. 188 dle Smlouvy RV5/1986, zapsáno v Části C Listu vlastnictví Č. Z39
pío k.ú.Věřňovice, pod čj. 2-480000//1986-803 (Z-L050l2004-803). DotyČná oprávněná zemřela.

Další podstatné oltolnosti o předmětu dražb)6
a) nemovitosti nejsou vyklizeny, jsou ob,ývány ze strany dluŽníka a syna p. Martina Dadáka, navrhovatelje
rrebude vyklízet, vlastnictví případných věcí umístěných v nemovitosti, Keré jsou souČástí Či přísluŠenstvím

nemovitostí, přejde na vydražitele, neboť nemovitostijsou draŽeny, jak stojí a leŽÍ.

Bod 4. Nejnižší oodání a nlinimální oříhoz
Nejnižší podání činí: 570.000,_ Kč (slovy: pět set sedmdesát tisíc korun českých).
UciÉtor neníoprávněn výši nejnižšího podání snížit.
Minimální příhoz činí: 5.00Q- Kč (slovy: pět tisíc korun česlcých)
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H5.ÉDníiistota
ffijrstň !y'a stanovena na částku
rlrun jeůún z Échto způsobů:

1O0.0OO,- Kč (slovy: jedno sto tisírc korun česlcých) a musí b,ýt

L ffirrůn přelrcdem nebo vkladem na účet dražebníka č.ú.

ffilv, as. Jako variabilní symb,ol bude uvedeno:
Y. Ie u pnávniclcých osob

3435960389/0800, vedený u České

. rodrré óslo u osob fyzických

. dahrm narození u fyziclcých osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

bffiýsytnbdse uvede číslo dražby bez písmene,D, §. 18120

@žujezauhrazenoudnempřipsánínaúčetdražebníka.Vpřípaděúhradydraže-bní
lffiy uórovnrn ŇnoOem, musí b,ýt dražební jistota připsána ve prospěch účtu draŽebníka nejméně v.

É,6gir,í deí, Ňdct ázející dni konání dražby. Platební příloz s razítkem banky neprokazuje uhrazení

ebíistotv
L v 69ň roníní dnžby p mbžno dražební jistotu složit v místě dražby, a to 30 min před zahájením

ŇI.
a máé je rovněž stožení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. pokud účastník dražby složí

6-ďh1ú jĚffiu formou bankovní záruky, je povinen dražebníkovi doruČit originální bankovní záruku -
árrční ilstinu, Kerá musí obsahovat prohlášení bez výhrad a námitek do výŠe poŽadované draŽební

,sty. Bankorní záruka musí b,ýt platná minimálně tři měsíce od skonČení draŽby. Bankovní záruka

mS urt v,!/sbvena v českém jazyce. Bankovní záruka musí umožňovat opakované čerpání aŽ do uýŠe

ť6foúí jistoty. prohlášení v záruční listině může učinit pouze banka, která má povoleno pŮsobit jako

ffi ná rzeini &ské republiky od České národní banky. Bankovní záruka musí b,ýt dražebníkovi
fuufuia rrejpozději do 16,00 hodin pracovního dne, Kený přecházídni konání draŽby.

ffirjfltur nelze uhradit šekem ani platební kartou.

uĚ Ň Otrraau dražební jistoty začíná dnem zveřejnění dražební vyhláŠky na Centrální adrese a konČÍ
al*relúm dnžby.
ličastht ffiy doioží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (doklad z banky prokazující

odepfo,ídnžóní jistoty ve prospěch účtu dražebníka, doklad o vkladu draŽební jistoty na ÚČet draŽebníka,

dok6 o úhradě v hotovosti - pokladní složenka, záruční listiny osvědČující bankovní záruku apod.),
pfuaú,ě mfre složit dražební jistotu na místě v hotovosti k rukám draŽebníka. Poté se zapíŠe do, listiny

§€u13m úás61íků dražby" a UÚOe mu přiděleno dražební číslo. Přidělené číslo je ÚČastník povinen převzít.

fuaq16 § složení dražební jistoty nebyto provedeno zpŮsobem vyluČujícím jakékoliv pochybnosti, Či s
o513ea|m předstihem před zahájením dražby, vystavuje se zájemce o ÚČast v draŽbě riziku, Že nebude.k

ffiě pnpuSt§n. K odstianění tohbto rizika by měl zájemce o účast v dražbě způsob a jemu odpovídající
re5zazSi ermín stožení dražební jistoty s dražebníkem v dostateČném předstihu konzultovat.

slfu,á dnžební jistota je účastníkům, kteří se nestanou vydraŽitelem, vrácena neprodleně po skonČení

6a61ý #jným způsobem, jakYm byla složena nebo není-li to moŽné (poŠtovní poukázka),.ta.k na bankovní

ii* sdě|ený dražebníkovi písemně účastníkem dražby, u bankovní záruky pak odesláním na adresu

,ičasr,í}a.

Bod 6. tdentifikace účastníků dražby
Úan< dnžby je povinen se řádně identifikovat, a to:

a) jg-la ,lbslii'i€m dražby právnická osoba, je nutno nutné předložit - výpis z obchodního Či obdobného- 
rel#íku ne staĚí 3 měsíců, zástupce právnické osoby pak předloží platný obČanský prŮkaz nebo.

esbvní pas a nejde-li o statutarního orgán společnosti, předloží také plnou moc k zastupování

spobe,osti s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu společností.
b) iiri rcastnikem dražby fuz'rcká osoba podnikajícl je nutno předložit - živnostenslcý list Či obdob_né" -crčočení 

k podnikáni jé-ti zapsána v obchodním rejstříku tak předloží také rnýpis z..obchodního

íei*ňku, občanslcý průkai nebo cestovní pas. Zástupce fyzické osob -podnikatele předloŽÍ také plnou

rrroc r zastupování společnosti s úředně ověřeným podpisem ffzické osoby - podnikatele.

c) je-li účastnítem draŽuy fltzická osoba, je nutno předložit občanslcý prŮkaz nebo cestovní p.9s, v. případě' 
ipopeneho jmění maňZetO je vhodné předložit čestné prohlášení (vzor je k dispozici u draŽebníka).

d) ;eli ttastnŘem dražby vícó osob (nabývání do spoluvlastlifiÍ} je.nutn_o předloŽit Čestné prohláŠení- -Éctrto 
osob o tom, že se Ootroai ňa spolďném postupu při veřejné dražbě konané dle této draŽební

vyhlášky, že se dohodli na výši svých spoluvlastnických podílŮ pro případ.vydraŽení (spolu s jejich.

sp".inÉtD, že společně a neiozdílně uhradí dražební jistotu, ževyďraž.Hi předmětem draŽby,.uhr9dj

5b6enc á'neroioítně cenu dosaženou vydraženír,n, ie je čestné proh.lášení_závazné, nevypověditelné
j nezrušitelné minimálně do doby převzetí vydraženého předmětu dražby a že na základě zvláŠtní plné

moci zmocňují společného zástupce aby se dražby účastnil a jménem těchto osob výŠe uvedený
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Éffi ffit dražil. Dáte je nutné předložit plnou moc zástupce oprávněného se zaffi ffi! a srnlouvu o sdružení (je-li uzavřena). Podpisy na plné moci a čestném
rdbrlt,ftů,ě oěfuny. Vzory těchto dokumentů jsou k dispozici u dražebníka.

§tto osoby
prohlášení

t @ř je podrren kromě výŠe jmenovaného spInit náleŽitosti stanovené § 3 zák. 2612000 Sb. a
# Hlé pohlrášenl že není osobou vyloučenou z dražby.

5t lhada err dosažené wdražením
U|ffiF puireí, uhradit cenu dosaženou vydražením takto:

a| ota dežená vydnžením do 200.000,- Kč:
l) m ó§ažeírá yydražením 200.001,- Kč - 500.000,- Kč :
Q cm dmžď,ii vydražením více než 500.000,- KČ:

ihned po skončení dražby
do 10 dnů od skončení dražby
do 45 dnů skončení dražby.

Ulfudě, b se rrejq§ší podán[ nehradí ihned po skončení dražby, bude platba provedena bankovním
Ěptn nebo v|dadem ve prospěch účtu dražebníka č.ú. 3435960389/0800, vedený u České spořitelny,
ill§.
lb bol bude uvedeno:

IC u právniclcých osob
rodné číslo u osob fyziclcých
dahrm narození u fyzických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

se uvede číslo dražby bez písmene oD", §. 18120.

ffi, lúerou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou
Brrili vydraŽitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen

H am dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez
ffienoddadu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny.

6-ao*enou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.

lffir qdraŽitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu
@y k okamžiku udělení příklepu. Je-li dražba zmařena vydražitelem, dražební jistota složená
wmern vče$rě jejího příslušensWí se použije na náklady zmařené dražby.

UlCatg !e plátcem daně z nabytí nemovitých věcí a je povinen nejpozději do konce třetího měsíce

'*a#cnp po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, podat u místně
pn*rSnep správe daně přiznání k daniz nabytínemovitých věcí, daň vypočíltat a zaplatit.
ÉqfiaŽ'td uhradí správní poplatky spojené se zápisy na příslušném katastrálním úřadu,

ftoq@le je dražba provedena bezúplatně.

Dd E prohlídka oředměnr dražbv
Flď5o pňedmětu dnžby byla stanovena na §/to dva termíny:
L Enů drre: 13.3.2Ol8 v 9.0O hod.
L Ernún drre: 14.3.2O18 v 15.00 hod.

lÍíDpíďrlÍrkysestanovuje: před předmětem dražby - rodinným domem čp. 183, k,ú. Věřňovice.
Bd yffirík nebo osoba, Kerá má předmět dražby v džení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlírCku

Ěffil ffi1 bude prohlídka provedena v rámci možností obhlídkou z veřejně přístupných komunikací
a fió, a Óle bké nahlednutím do dokumentace k předmětu dražby, znaleckého posudku, listu vlastnictví
affinfoh rnap.

Vffin k povaze objeKu je pohyb účastníků možný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby,
sFiĚ tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oděv a obuv.

lod 9. Předání oředmětu dražby
Jesfijb na!/ vydnŽitel vlastnictví k předmětu draŽby, ve smyslu § 30 zák. č. 2612000 Sb., je dražebník
pilipí, pňeOat bez zbytďného odkladu vydraŽiteli předmět dražby a listiny, Keré osvědčují vlastnictví a
Fou í,eů,!/tné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu
ffi1 Jde.li o nemovitost, předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník.
O ftdání předmětu dražby bude sepsán ,,Protokol o předání předmětu dražby", který podepĚe dražebnílg
nauho,atel za bývalého vlastníka a vydražitel.
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frr spojeí,é s pfudáním a pfuizetím pfudíí,ěfu dražby rrese vydraŽitel, lyjma nadbytďných

EItóíů i O-nroO0 ira srarrě b,ý\raléů,o vlďlíka nebo dražáníka.

Ě fuy m pftůně5r @t pňd,ád z jeiího držtde na _vydmžitele dnem předání před9ětu
qE 6i pfuitr m ytůdfrdb ofiorĚdnq$ za {9du zp0sobenou l souvislosti .s předmětem

;i; Éiru v poc6í s rňarain Ňďr,ěh, draálý, nese nebezpďí škody a odpovědnost za

,trP-r* v .....!:Y.§....... on" ..[1......2018
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