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DRAZEBNI VYHLASKA č. D17116
o konání veřejné díažby dobřovolné dle § 20 zák,č. 2612000 sb.

Bod1.@
Touto "Dražební vyh|áškou" se vyhlašuje konánídražby dobrovolné.
Den konání dražby; t2,1z.zoL7
zahájenídražby| 1oloohod:
|4ísto konánídražby| Kopňvnice. *efánikova 1163/12 (budova Městského úřadu),

místnost v 9. paťe, č. dveří 905

Bod 2. označení dražébníka a navrhovatele
Dťažebník
BoNA ELECTA s.r.o., Ic,, 27792609,
se sídlem ostlava, Ivoravská ostrava, Poštovní tls+ltl, csČloz oo
zap§ána v obchodním rejstříku vedeném Kraiským soudem v ostrdvě, oddíl c, Vložka 51947
jednající jed natelem Vlastimilem strba\.ým
Www.bonaelecta.cz, email: strbavy@bonaelecta.C?

NaúhóVatel:
Če§ká republika- okrésní soud ve Vsetíně pobočka Valašské Meziříčí, IČ: ooo25291
jménem, kereho jedná
JUDi. Lenka chodurová, notiář se sídlem Valašské l4eziříčí, Náměstí 89/22
soudní komisař pověřený okresním soudem ve Vsetíně pobočka Valašské MeziřĚí k projednán í děd ictví po
Boženě Lakatošové, nar, dné 12.6.1950, posledně bytem Valašské Meziříči Krásno nad BečVoU,
zašovská 776, zemřelé dne 24.8.2012.

Bod 3. Předmět dražbv
označení Dředmětu dražbvi
Předmětem dražby je podíl ve \,,ýši y2 (iedna polovina) k nemovitým Věcem zaPsaným na LV č, 1047
vedeném u Katastrálního úřadu pro zlínslý kraj, katastrální pracoviště Valašské Meziříči pro k.ú, Kelč -
Nové město a to:

. pozemek parc. č. st, 272 - zastavěná plocha a nádvoří, souástí tohoto Pozemku je stavba čp,
360 - rodinný dům V ěstiobce Kelč.

oprávnění navrhovatele dražby disponovat s věcmi zůstavítele a zpeněžit je v dražbě dobrovolné vyp1,lvá
z ustanovení § 175u obánského soudniho řádu,

PoDís předmětu dražbv:
Jedná 5e rodinný dům včďně vedlejší stavby a pozemku, Kerý se nachází v centru obce Kelč. Dům je
ést€čně podsklepen, je samostatně slojící, cihlo\,ý, má sedlovou střechu, střešní krytinou re cementová
taška. Do domu je zavedena elektřina, veřejný vodovod a odpad je sveden do obecní kanalizace. Vytápění
zajišťujídvoie kamna na pevná paliva, ohřev Vody pak elektrický bojter. stařídomu je cca 80 let, čemuž
odpoví{dá způsob provedenía použitý materiál. Dispozičně sejedná o 3+1 5 chodbou, koupelnou a Wc. Na
dům ze zadní strany navazuje Vedlejší hospodářská budova - kůlna s pultovou střechou a eternitov,i,mi
šablonami. zdivo kůlny je kombinací cjhel a tvárnic, bez omítek a stropu. Podlahou je Zde dusaná hlína a
zavedeno je pouze osvětlení. Pozemek Ve funkčním celku má ploch! cca 270 m2 a je bez porostů, óst je
zadlážděna betono\^ými dlaždicemi. celý obiekt jé ve zhoršeném §tavebně technlckém stavu,

Bližšípopis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, Kerý je k dispozici u dražebníka.

cena předmětu dražby, byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. Jaroslava Horského ze dne
25,10.2017 číslo posudku 1111-35/201z hodnota draženého podílu byla oceněna na částku 190.000,,Kč.
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ti6at o @mětu dražby uvedené v této dražební vyhlášce, zejm, pak o popisu stavu předmětu dražby a o
pá,reó a ávazcích na předmětu drdžby váznouchh, jsou uvedeny pouze podle dostupných inforínaci a
tEvrŤpyabl dražby za nespráVnost takov,ich údaiů tedy néodpovdá.

lW Ňbírá nemoviÉ Věci, jak stojí a leží.

s Ňúněbm dFžby jsou spojeny q^o závazky:
A. záYďy. kteé zaniknou zDeněžením Dředm&u dražbv
L zástavní právo exekutorské soudního exekutora l\4gr. Jaťoslava Homoly pro Dopravní podnjk města

B.íta, a.s. dle Exekučního přikazu o zřízení exekutorského ástavniho práva na nemovitosti čj. 030 EX
14154/07-58 (15 Nc 3355/2007-6) ze dne 9.8.2011,

z záÉdýní ýávo exekutorské soudního exekutora lYgr. Martina Tunkla pro PRoFI CRED]T czech. a,s.
dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práVa na nemovitosti čj. 094 Ex 01244111
67 (15 ÉxÉ 77412011-7) ze dne 24.5,20Ií,

3, Naň?ení exekuce soudního exekdtora Mgr. MaŘin Tunkla dIé Usnesení soudu o nařízení exekuce čj.
!5 dE 7741201í-7 ze dne 2.5.2011,

4. tlaízení exekuce §oudního exekutora Mgr, Jaroslava Homoly dle Usnesení soudu o nařízení exekuce
čj. 15 Nc a355/2007-6 ze dne 22,1.2008/

5. Exekuční ,příkaz k prodeji nemovitosti soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly dle Exekučního
pňkazu k prodeji nemovítých věcí čj. 030 Ex 14154/07-69 (15 Nc3355/2oo7-6) ze dne 4,t1,2o11,

Ve smyslu ustanovení § 337h o,s.ř, žanikaií dnem právní moci rozvrhového usnesení dle ustanovení § 175V
o,s.ř. áslavní práva, věcná břemena a náiemní píáva na nemovitostech váznoucí s uýjimkou věcných
břemen a nájemních práv uvedených v ustanovení§ 337h o.s.ř. Pravomocným skončením likvidace dědictvi
ve smyslu uslanovení § 175v o.s.ř. zaniknou pťoti dědicům neuspokojené pohledávky Věřitelů a jejich
zajstenl.

Nařížené exekuce a exekuční příkazy zanikly smrtí povodního vlastníka nemovitých věcí.

B. omezení, ktere zDeněžením předmětu dražbv nezaniknou
- nejsou

Další Dodstatné okolnosti o oředmětu dražbv:
- nemovité věci nejsou vyklizenyl navrhovatel je nebude Vyklízet, vlastnjctví případných Věcí umístěných

na nemovitých věcech přejdou na vydražitele iako souést či příslušenství nemovi|ých Věcí, neboť
nemovité věcijsou draženy, jak stojía lďí,

Bod 4. Néinižší Dodání a minimální Dříhoz
Nejnižší podáníčiní: 126.667,-Kř (slovyI jedno sto dvacet šest tisíc šest set šedesát sedm korun českých),
Pokud žádný z účastníků dražby neučiní ani neinižší podání, licitátor je oprávněn rnýši nejnižšího podání
§nižit až na 1/2 ceny uÉené znaleckým posudkem.
llinimální přhoz činí| první příhoz musí činit 1.333,-Kč, druhý a další 2.000/-Kč

Bod 5. Draž€bní iiďota
Dražební jistota byla stanovena na částku 30.000,- Kč (slovy: třicď tisíc korun česbich) a musí být
uhrazena jedním z těchto způsobů;
1. bankovním převodem nebo vkladem na účet dražebnika č.ú. 3435960389/0800, vedený u &5ké

sDořilelnv, a.s. Jako variabilní svmbol bude Uvedenoi' . rč u pra*řtkt o6u
. rodné číslo u osob frziclých. datum narození u frzických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

Jako sDecíficlď svmbol se uvede číslo dražby bez písmene,,D", tj, 17116
Dražební jiďota se považuie za uhraženou dnem připsání na účet dražebníka. V případě úhrady dražební
jistoty bankovním převodem, musí b,ýt dražebníjistota připsána ve prospěch účtu dražebníka nejméně v
pracovní den předcházející dni konání dražby. Platební příkz s razí[kem banky neprokazuje uhrazení
drdžební jistoty.
2. V den konání dražby je možno dražební jistotu složit v místě dražby, a to 30 minut před zahájením

dražby.
3. Přípustné je rovněž složení dřažební jistoty Ve formě bankovní áruky. Pokud účastník dažby složí

dražebníjistotu formou bankovní záruky, je povinen dražebníkovi doručit originální bankovni záruku -
záruční listinu, která musí obsahovat prohlášení bez \.ýhrad a námitek do \.ýše požadované dražební
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iýoty,.Bankovní záruka musí b,ýt platná minimálně tři měsí,.e od skončení dražby. Bankovní záruka
m§í b,ýt vystavena V českém jazyce. 8ankovníZáruka musí umožňovat opakované eerpaníaz oo výšedební jistoty. prohlášení v záruční listině může učinit pouze banka, kteiá má povoleno působit iákobnb na území České řepubliky od České nároaní Ua'"ty, ea"tou'ni,i.tu Á*i OYt ár-"Onir,Óui
dodéna nejpozději do 16,00 hodin Pracovního dne, který přecházídni konánídražby,

Dr*óňijistotu nelze uhradit šekem ani platebníkatou.
L& přo úhradrr dražební iistoty začíná dnem zveřejnění dražební vyhlášky na centrální adrese a končíaElenim dražby.
rrfuúk.drdžby doloží při ápisu do dražby doklad o zaplacení dražebnijistoty (doklad z banlry Prokazujiciodeg§ání drdžebnijistoty ve prospěch účtu dražebníka, doklad o vkladu dra:euni;istoty na účeťjra;eoniia,
t|ry "o 

úl,:ad9 Y,ho,toYo:ti. pokladní složenka, záíUčni listiny osvědčulící- ban kovní záruku apoa.j,
Fpadne může složjt dražebníiistotu na místě v hotovosti k rukam dražebnika. poté se zapiše do listiny
's€zítam úástníko dražby" a bude mu přiděleno dražebníčíslo. přídělené číslo je účastnit povinán 6evzit.'

9ohd by. ďožení dražební jistoty nebylo pjovedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, či §
*slym_eied:lihem před zahájením dražby, vystavuje §e ájemce o Útast v arazoě rLitu,';e neouoe t<

or.EDe pnpuštén. K odstranéni toholo rizika by měl záiemce o úást V dražbě způsob a jemu odpovidajicí
.Éjzazší termín složení dražební iistoty s d.ažebníkem V dostatečném předstihu kónzultovat.

sbžená drdžební jistota je účastníkům, kteři se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení
!frtv $einým,zo_ůlorym, iakým bylasložena nebo není-lito možné (poštovní pouÚ'zu1, tat na uant<ovni
účď sdělený dražebnftovi písemně účastníkem dražb, u bankovní záruky pak odeóiáním na adresu
úástníka.

Bod 6. Identifikace úástr|íků dražbv
Uástník dražby ie povinen se řádně identjfikovat, a to:a) je-lj 

_úástníkem dražby Drávnická osoba, je nutno nutné předložit - yýpis z okhodního či obdobného
rejstříku ne starší 3 měsíců, zástupce právnické osoby pak předloži platný občanský průkaz nebo
cestovni pas a nejde-li o statutárního orgán spoléčnosti/ předloží také plnou moc k zastupování
spolďnosti s úředně ověřeným podpisem statuLárního orgánu společností,b) je-Ii úó.tnftem dražby f\.zická osoba Dodnikajícl je nutno předložit - živno.tenský li't či obdobné
osv&čení k_podnikáni je-li zapéna v obchodnírrl €střiku tak předtoží také uýpis z obchodního
€sťjku, oďanský průkaz nebo cestov_ní pns. zástupce izické osob -poanikatete pieoloží také ptnou
moc k zastupování společnosti s úředně ověieným podpisem frzické osoby - podnikatele.

c) je-li qica:lnikem dražby fi4zická osoba, je nutno předložit občanslq' průkaz'nebo cestovní pas, v případě

., spo.|ďného_jmění.manželú je vhodné před]ožit čestné proh lášeni (\rzor je k dispozici u drážeúniia),d) je-|i úcastnikem dražby více 9sq! (nabývánj do spoluvlastnictví), je nutno předložit čestné prohíášeni
téchto osob o tom, že 5e dohodli na spolďném po.fupu při veřejné dražbě konané dle té6 dražební
vyhlášl<y, _že_se dohodli na výši s\rkh spoluvlastnickkh podíl0 pro případ vyaražení (spolu s igtn
specifikacD, že spolďně a nerozdílně uhradí dražebn í jistotu, že vyaráží-ti pámetem iáay, u'niaJi
spolďně a nerozdílně cenu dosaženou vydražením, že je čestné dohlášeni závazné, nuuypoiěoitárne
a nezrušitelné minimálně do doby pře\.zetí vydražejého předmětu dražby a ze na *Úaae 

'zulášinl 
pine

moci zmocňují společného zástupce aby se _dražby úástnil a iménem těchto osob výše uvejený
předmět dražby dražil. Dále je nutné. předložit plnou moc zástúpce opráVněného se zá tyto osoly
úča<lnit df€žby a smlouvu o sdružení (ie-li uzavjena). Podpisy ňa plné moci u tustnern Óior,Él"rii
musí b,ýt úředně ověřeny. Vzory échto dokumentů jsou k dispozici u dnžebnfta.

qŤs_tlik 9Ťžby ie povin€n kromě \,ýše jmenovaného splnit náležitostj stanovené § 3 zák, 2612000 sb. a
doložit své čestné prohlášeni že neníosobou vyloučenou z dražby.

Bod 7. úhrada cenv dosažené wdražením
Vydražitelje povjnen uhradit cenu dosaženou Vydražením ve lhůtě:

a) cena dosažená vydražením do 2oo.ooo,- Kč: hotově ihned Do skončenídražbv
b) cena dosažená Vydražením 200.oo1,- Kč - 5oo,ooo,- Kč| do 10 dnů od skončenidražbyc) cena dosažená vydražením Více než 5oo.oo0,- Kč: do 45 dnů skončenídražby.

Vpřípadě že se nejvyšší podání nehradí ihned po skončení dražby, bude platba provedena bankovním
převodem nebo vkladem ve prospěch účtu dražebnika č.ú.343596oj89/o8oÓ, 

""a"i,ý 
u &.ka ipóiit"inv,

a.s.
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ld(o \.aňabilní svmbol bude Uvédeno:
.--ř u pEinict<,ictr osoU. rcdné číslo u osob frzichých. datum narození u Ýických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

ldo soecificlcú svmbol se uvede číslo dražby bez písmene,,D", tj. 17116.

Dražební jistota, kteřou Vydražitel uhradil před započetím dražby, se zapďítává na cenu dosaženou
vnrdnžením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydťažitel povinen
lňradit cenu dosaženou vydražením vplné uýši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez
&lého odkladu po Uhrazeníceny vrátit vydražiteli áruční listiny,

futU dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, íovněž platba směnkou je nepřípustná.

t.tr|řadí.-li vydražitel cenu dosaženou lr'ydražením V térmínu splatnosti, přechází na něi vlastnictví předmětu
drdžbY k okamžiku udělení příklebu. Je-]i dražba zmařena vydražitelem, dražební jistota složená
vydražitelem včetně jejího příslušenství se použUe na náklady zmařené dražby.

lrvdřažitel je plátcěm daně z nabyť nemovitý.h věcí a je povinen nejpozději do konce třetího měsíce
dísledujícího, po měsíci, v němž byl zapsan vklad práVa do katastru nemovitosti podat u místně
přÉIGného správce daně pňžnání k dani z nabytí nemovitých věcí daň vypočíbt a zaplatit, Dále vydražitel
uhródísprávnl poplatky spojené se žápisy na příslušném katastrálním úřadu

Pro wdražitele je dražba provedena bezúplatně,

Bod E. P.ohlídka ořednrětu dražbv
Píohlídka pňedměfu dražby byla stanovena na §íto dva termíny:
1. teínín dnei 20.11.2017 v 14.00 hod.
2. termín dne: 21.1t.20u v g.oohod.

Místo prohlídky se stanovuje: před pfumětem dražby, Kelč čp. 360
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby V džení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku
pÉdmětu dražb, bude prohlídka provedéna V rámci možností obhlídkou z veřejně přístupných komunikací
a ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k přédmětu dražby, znaleckého posudku, listu Vlastnicwí
a kabďrálních map. Vzhledem k povaze obiektu je pohyb účastníko možný pouze Ve skupině, V doprovodu
pověřené osoby, stejně tak je nutno na prohlídku pňzpů§obit vhodný oděV a obuv.

Bod 9. Pňedání Dředmětu dražbv
JesťŘ nabyl vydražitel vlastnic§í k předmétu díažbý ve smyslu § 30 zák. č. 2612000 Sb.. je dražebnik
povinen předat b€z zbytďného odkladu vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují Vlastnjcfuí a
jsou nezbytné k nakládání s pňedmětem dražby nebo osvědčují jiná péva Vydražjtele vůči přeamětu
dražby, o pňedání pňedmětu dréžby bude sepsán ..Protokol o předání předmětu dražby'', Veškeré náklady
spojené s předáníln a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytéčných nákladů Vzniklých
z důvodů na ďraně dražebníka.

N+9zpďí škody na předmětu dražby přechází zjejiho dĚítele na Vydražitele dnem předání předmětu
drcžw, týž de. přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou V souvislosti s přédmětem
dražby. Je-li vydražilel v prodlení s přeyzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za
škodu vydražitel.

ve Valaškém Meziříčí dae 7,t1.2017 Ve Valašském Meziříčí d ne 7.11. 2017
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