
BONA ELECTA
.,, Vaše dob]á volba ...

dražební a realitní společnost

DRAZEBNI VYHLASKA č. D17117
o konání veřejné dřažby dobrovolné dle § 20 zák.č. 2612000 sb,

Bod 1. ožnačení dražebníka a navrhovatele
Dražebník
BoNA ELECTA §.r.o., Ic| 27792609,
se sídlem ostrava, lÝoravská ostrava, Poštovní tls+lv, esČnz oo
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajslďm soudem v ostravě, odd q Vbžka 51947
iednající jednatelem Vlastimilem Štrbavým
Wwwbonaelecta,cz, email: strbavy@bonaelecta.cz

Navrhovatel:
Česká r€publika- okresní soud ve Vsetíně pobďka Valašské lYeziříč| IČ| ooo25291
jménem, kterého jedná
Mgr, Jarmila chmelařová, notář se sídlem Valašské Meziříčí, Náměsť 93
soudní komisař pověřený okřesním §oudem ve Vsetíně pobďka Valašské Meziříčí k projed nán í dědictví po
PetŤu vargovi, naí. dne 28.8.1962 posledně bytem Bftnw 42l756 45, zemřelém dne 1.11,2012.

Bod 2. zDůsob Drov€dení dřažbvi
Dražba proběhne formou elektronické dražby prostřednjctvím elektronického dražebního systému na
internetové adrese www.dřazby-exekutori.cz

Bod 3. zaháiení dražbv|
Elektronická dražba bude žahájena dne 18.12. 2017 v 9.oo hod, (od této chvíle mohou dražitelé činit
podáni).

Bod 4. Ukončení dražbv:
Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne t8.12. 20t7 v 9.3o. hod. Dražba se však koná, dokud
dražitelé činí podání (§336i odst. 4 o.s.ř.); Bude-li V posledních Ěi minutach před stanoveným okamžikem
ukončenídražby učiněno podání, posunuie se okamžik skončení dražby na okamžjk po uplynutí pětí minut
od posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. V takovém případě se okamžik skončení
dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činípodání,
Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronichých dražeb dražiteli zpětně
potvženo - podáníse obievíon-line v seznamu pňia|ých podání,

Bod 5. Předmět dražbv
Předmět€m dražbyie soubor těchto nemovitých věci které se budou dražitjednou dražbou jako cejek:

1) nemovité věci zapsané na LV č. 611 vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrálni
pracoviště Valašské MeziříčL pro k.ú. Branky, a to:. pozemek parc. č. St. 90 - zastavěná plocha a nádvoři součástítohoto pozemku je stavba čp, 42 -

ťodinný dům v ásti obce Branky,. pozemek parc. č. 149 - zahrada,

2) podíl Ve Výši 1/140 (iedna sto čtyřicetina) na nemovibých věcech zapsaných na LV č. 567 Vedeném L]

Katastrálního úřadu pťo Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Mezjříčí, pro k.ú. Krásno nad BečVou, a
to; . pozemek parc. 361/2 - ostatní plocha.
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Poois Dředmětu dražbv:

1) Jedfiá se o samosbtně stojícl ástďně podsklepený, přízemní rodinný dům se sedlovo! střechou a bez
Yyuž-- podkovního prostoťu k bydlení. stáří domu ie odhadováno na Více jak sto le! objekt je celkově
zdtÉřdý ,íen k clkové rekonstrukci nebo asanaci, V přízemí se nacházejí dVě místnosti přístupné přes
í*! přd§ 5 vdpdem žvenčí. Za předsíní se nachází maIá komora. Příďup do půdniho prostoru je po
*ft! zdlo F §nĚene ž nepálených cihel. Podezdívka a ždivo v 1. PP je z lomového kamene, KroV jefrĚý, ňšní krytina je eternit. Podlahovou krytinu tvoří bďonová mazanina popřípadě dlažba. okna
i§t frĚÉ l6sdová, insblace elektřiny je nefunkční - nyní odpojen. V posledních letech není objekt
úýrúL

a i*É se o @íl k nemovibým věcem ve \^ýši 1/140 - někdeiší polní cesta, ktený je z Větší části

'EÉl;t*íi vy,ríýání, keni se nachází za hranicí oploceného areálu ry AgropodniL a.s, Dle zemního plánu
ts rnek z ésti žařazen jako plocha nezastavitelná, z ástije zastavěn drážnívlečkou a zčásti předurčen
t pfud|ánu zas|avění podnikem -průmyslového 

charakteru.

EGí poíís pfudmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici U dražebníka,

ÚĚje o fiedměfu dražby uvedené v této dražébní vyhlášce, zejm. pak o poPisu stavu předmětu dražby a o
Fárcd| a ávazcích na předmětu dražby váznoucí,.h, jsou uvedeny pouze podle dostupných jnformaci a
Errtu.atel dražby za nesprávnost takovrch údajů tedy neodpovídá.

záyddq, Keré zaniknou zpeněžením předmětu dražby
1) áyazky u nemovitostí zapsaných na LV č. 611, k.ú. Branlry

1. zásbvní pévo exekutorské soudního exekutora JUDr. EVy Jablonské pro lvlěsto Valašské |Yeziříči
dle Exekučního přkazu o zříŽ€ní exekutorského zástavního práVa na nemovitosti čj, o34 EX-
I349lI0-t3 (44 ExE 120712010-9) ze dne 7,2,201! |

2. ástavní právo smluvní pro BoLoNA a,s. dle smlouvy o zřízení zástavního práva podle obč, Z. ze
dne 10.2.2010

3. zástavní práVo exekutorské soudního exekutora l49r. Davida Konze pro Českou pojišťovnu, a,s,
dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavniho pláVa na nemovitosti o74 EX 13659/11-
003 (46ExE116V2011-8) ze dne 15.9,2011,

4. zástavní právo exekutorské soudního exekutora Mgr. Libora cinka pro Bolona a,s, dle Exekučního
příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 123 Ex 4109/11-8 (15 ExE
898/2011-23) že dne 30.8.2011,

5. ástavní právo exekutoršké soudního exekutora JUDr. Evy Jablonské pro Měďo Valašské lYeziříčí
dle Exekučního příkazu o zřízení exekutorského ástavního práVa na nemovjtosti čj, o34 Ex-
126sI1I-9 ze dne (44 ExE 1188/2011-12) ze dne 24.10.2011,

6. Naříženíexekuce soudního exekutora JUDr, Evy Jablonské dle Usnesení soudu o nařízeníexekuce
čj,44 ExE 120712010-9 ze dne 4,10.2010,

7. Nařízení exekuce soudního exekutora Mgr. Libora cinka dle Usnesení soudu o nařízení exekuce č.j.
15 E€ 898/2011-23 ze dne 29,7,2011

8. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí N.lgr. Libora cinka, dle Exekučního Příkazu k prodeji
nemovitých věcíč.j. 123 Ex 4109/11-9 (15 ExE 898/2011_23) ze dne 3o.8.2o11,

9. Naňzení exekuce soudního exekutora Mgr, Davida Koncze dle Usnesení §oudu o nařízeníexekuce
čj. 46 ExE 116V2011-8 ze dne 30.8.2011,

10, Nařízení exekuce §oudního exekutora JUDí. Evy Jablonské dle Usneseni soudu o nařízeníexekuce
44 ďE 1Bal201L-12 ze dne 19.B.2011

2) žávazky u nemovito§tí za psaných na LV č. 567 k.ú. Krá§no nad BečVou

1. NaříZení exekuce soudního exekutora JUDr. Ely Jablonské dle Usnesení soudu o naříZení exekuce
č.i. 44 aÉ í207 120í0-9 ze dne 4. 10.2010,

1. Nařízení exekuce soudního exekutora Mgr. Libord cinka dle U§nesení soudu o nařízení exekuce
čj, 15 EXE 898/2011-23 ze dne 29,7.2011,

2. Nařízení exeklce soudního exekutoťa Mgr. Davida KonQe dle Usnesení §oudu o nařkeníexekuce
čj. 46 ExE 116V2011-8 ze dne 30.8.2011,

3. Nařízení exekuce soudního exekutořa JUDr. Evy Jablonské dle Usnesení soudu o nařízení
exekuce 44 ExE 1188/2011-12 ze dne 19.8.2011,

Ve smyslu ustanovení § 337h o.s.ř. zanikajídnem právní moci rozvřhového usnesení dle ustanovení § 175v
o.s.ř. zástavní práva, věcná břemena a nájemní práva na nemovitostech váznoucí s,/fiimkou Věcných
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furEi a nájemních práv uvedených v ustanovení § 337h o.s.ř, Pravomocným skončením likvidace dědictvíE gn}c! usbnovení § 175v o.s,ř. zaniknou proť dfuicŮm neuspokojené pohledávky věřitelů a iejjch.#Ěí,í.

HEné ě(ekuce a exekuční příkazy zanikly smrtí původního vlastníka nemoviÝch věci.

kí, Keré zpeněžením předmětu dražby nezaniknou
-lri

É Dod§laElé okolnosť o Dředmětu dřažbv!
tlDĚ věci nejsou vyklizeny, navrhovatel je nebude vyklízet, vlastnictví PříPadných věcí Umístěných
E rEírEvitých věcech přejdou na Vydražitele jako souást či příslušenství nemovitých VěcL neboť nemovité
*íiisou draženy, jak stojí a leží.

b 5. t/Ýsledná cena draženÝch ňeíňovitostí|
Cem Ňdmětu dražby uvedená V článku u, byla zjištěna posudkem soudního žnalce Ing. Jaroslava
}bcé|o 2e dne 1.10.2017, číslo posudku 1í06-3012017 a dodatkem v znaleckému posudku č. 1106-
ryán16 že dne 1.10.2017, předmět dražby byl oceněn na částku 311.ooo Kč.

E 6- Heinižší Dodání
ltiĚií podání činí 2o7.334,-Ké (slovyi dVě stě sedm tisíc tři sta třicet čtyři korun českých korun
ěC.ýd,),

d ,. l,|inimální Dříhoz|
růůtální pňhoz s€ sbnovuje v souladu 5e smlouvou o provedenídražby na částku 2 ooo Kč

Eod &pEžgllij!§tqla
Ébní jistota byla stanovena na ástku 5o.ooo,- Kč (slovy| padesát tisíc koíun českých) a musí být
draena 3 dny před zahájením dražbyjedním z těchto způsobů:
L bankovním převodem nebo vkladem na účet dražebníka č.ú. 3435960389/0800, vedený r_r České

spoňte|ny, a.s. Jako variabilní symbol bude Wedeno:- .' tč u p,áunřt 9.n6ol. rodné číslo u osob fyzickkh. datum narození u Ýických osob, pokud iim nebylo rodné čí5lo přiděleno
.b s.ifickÝ svmbol se uvede číslo dražby bez písmene ,.ď, §, 17117.

x pbě na úét dražebníka bude přihlédnuto, jen bude-li hodnověrným způsobem před zahájením
ffieffi|o iednání prokázáno, že platba na účet dražebníka také došla.

z Y b/cti k rukám drdžebníka na pobočce Kopřivnice, Štefánikova 1163, 9.patro. Termin §loženíÉbní Jistoty podle tohoto bodu je nutno předem oznámit na tel. č. 721 asr 384.

ÉórÉjistotu nelze Uhradit šekem ani platební kartou.

l& pro úhradu dražební jisloty začíná dnem zveřejnění dražební Vyhlášky na centrálníadrese a končí
3 &ý Před zahájením dražby,

bn by složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícím jakékoliv pochybnostj, či s.rŤFřrým předstihem před zahájením dražby, vystavuje se zájemce o účast v dražbě ržiku, že nebude k6ě fipuštěn. K odďraněnítohoto rizika by měl zájemce o účast V dražbě způsob a jemu odpovídající
-i-,šteíínín složení dražební jistoty s dražebníkem v dostatečném předstihu konzultovat.

sÉrá dřažební jistota je úástníkům, kteří se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení6y stejným způsobem, jakým byla složena.

I9. Reoists"ace úéstníků dražbv
H'y se může úástnít pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu a je Účastníkem dražby probíhajíci na
lÉl lww.drazby-exekutori.cz, kde prokiže svoji totožnost.

E, se nesmí jako dražitel úástnit povinný, manžel povinného (Případně b,ývalý manžel (ka) povinného,
É isou postiženy nemovitosti dosud Ve společném jmění manželů) a vydražitel, kteď nezaplatil
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nejryší podání V předchozí dražĚ jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci
soudních exekutorů, a ti, iimž v nabytí věci brání zvláštní právní Předpis. K dražbě musí b,it dražitel
ňhlášen nejpozdéji 30 minut před jeiím zahájením.

tjča9tiikem dražby s€ može sÉt každá iuická nebo právnická osoba, která provede zák]adníregistraci na
úažebním portálu Wtlw.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registračniho formuláře
unístěného Www,drazby-exekutori. cz,/registrace zpŮsob€m tam uvedeným provozovateli dražebního
pol,bálu. Uástník je povinen Vyplnit v registračním formuláři všechny povinné údaje, jinak mU nebude
urpžněno registraci dokončit. Uástník je povinen v registračním formuláři uvést pravdivé a aktuální
iňímace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdiyých informací způsobí. V případě, že po
Folr€dení registrace dojde k iakékoli změně V údaiích uvedéných v r€istíačním formuláři, je úástník
povirÉn toto oznámit provozovateli dražebního portirlu. Provozovatel dražebního portálu zajistí, aby byl
íegisúační formulář v eleKronické podobě uložen V uživatelském účtu účastníka a přístupný Vš€m
|žlrdtelóm k jejichž drdžbám se úástník přihlásí. Účastník je povinen si při registraci zvolit uživatelské
irEno, pod kteďm se bude elektronických didžeb účastnit pod statusem úástníka či dražitele. ljživateije
pov|-nen zdržet se užMní jakýchkolív hanlivkh, urážliyých či Vulgárních označení, V opačném případě je
aďninistnátor oprávněn podle svého Wážení buď r€istraci uživatele a jeho účet bez náhrady zrušat anebo
zrĚlit jeho Uživatelské jméno.

PP !z]9kou osobu, kteni má v úmyslu se dražby účastnit iako dražitel a draženou věc nabýt do svého
YýltĚ|ého vlastnictví, plati že je povinna Vyplnit registračníformulář označený ,,FržIcKÁ osoBA'' a tento
opaňt s\.ým podpisem s úfuním ověřením a doručit jedním z niže Uvedených žpů§obů provozovateii
&ažebního portálu,

Pro izické osoby, které mají v úmyslu 5e dražby úástnitjako spolďní dražítelé a nab,it draženo! věc do
podilového spoluvlastnictví, jsou povinni vypl.it registrační formulář označený ,,SPoLUVLASTNICKÝ PoDiL"
v rĚmž uvedou zejména, v jakém poměru jim má být udělen příklep a ktený ze společných dražitelů je
op.ávněn ijménem ostatních dražitelů činit podání a tento Všichni opatřit sv,ými úředně ověřenými podpiay
a doručitjedním z nže uvedených zpósobů provozovateli dražebního portiálu.

Pío frzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnitjako společní dražitelé - manželé a draženou věc
nabýt do^společného jmění manželů, jsou povinni vyplnit registrační formulář označený ,,sPoLEČNÉ JI4ĚNÍ
MÁNZELú', v němž uvedou, kteď z manželů bude jménem manželů činit podánía tento oba opatřit s\^im
úfudně ověňeným podpisem a doíučit provozovateli dražebního portátu.
fto pévnickou osobu, která má v úmyslu 5e dražby úástnit a draženou věc nabýt do svého r4rlučného
vlashictví, plati že je povinná prostřednictvím svého statutárniho zástupce nebo jjné osoby, která je
opiáll/ÍĚna za pravnickou osobou iednat, vyplnit formulář označený ,,PRÁVNICKA osóen", v némž osoli,
ttená formulář vyplňuje, označí, z jakého titu]u Vyplývá její oprávněníjednat za právnickou osobou a tento
opaň s\.ým úředně ověřeným podpi§em a spolu s ověřeným aktuálním v,ipisem z obchodního rejstříku
doítňiťním z niže uvedených způsobů provozovateli dražebního poítálu.

Pro pnhrnickou osobu, která má v úmyslu se dražby úáďnit jako společný dražitel s jiným dražitelem, plati
ůněřeně předchozí ustanovení.

Pro úástníka, kteď má v úmyslu 5e zúčastnit dražby a svědčí mu předkupní právo k dražené nemovitosti,
F povinen tuto skutečnost prokiázat způsobem stanoveným nže. Za prokázání předkupního práVa, nelze-li
tJiD skutehost 4islit ze spisu soudního exekutora, se považuje zejména doručení aktuálního \^i,pisu listu
liasbilví, či originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy, z níž předkupní práVo vypl,ýVá.

Bod 10. odeslání r€oistřačního forínuláře

tjtastriL auy se mohl účastnjt dražb, doručí vyplněný registíační formulář provozovateli dražebniho
poítálu jedním ž následuiících způsobo:

a) R€istrdční formulář Vytiskne, vlastnoručně podepiše, nechá svůi podpis na foImuláři úředně ověřit a
neóá listinu převést autorizovanou konveří do elektronické podoby. V této podobě ho doruči
Fovozovateli dražebního portiálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.

b) R€istEční formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří s\.ým zaručeným elektronickým
poqiseín a v této formě ho doručí, ie-li to možné provozovateli dražebního portálu do jeho datové
#nky:dbdfdti.
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c) R€istrační formllář osobně podepĚe pH uživatelem, jehož dražby má V úmyslu se účastnit a
souásně,mu prokáže svoji totožnost platným osobnim dokladem, protokol předá uživateli, kteď ho doruči
do datové schránky provozovatele portiálu převedený autorizovanou konveEido elektronicié poáoby.

wplněný registrační formulář musí být doručen provozovateli dražebního portálu nejdéle 24 hodan před
zahájením dražby.

způsob_informování,o 
_postupu 

při dražbě a odkaz na internetové stránky, na Keďch je tento postup
zv€řejněn:. způsob dražby, způsob registrace dražitelů i veřeinosti é postup při draibě je zveřelněn ná
intemetové adrese: httD://Www.drazby-exekutori.czlnaDovedansDx

Bod 11. úhrada cenv dosažené wdražéním
Vydražitelje povinen uhradit cenu dosaženou vydražením Ve lhůtě:

a) cena dosažená vydražením zto.ool,- Kč - 5oo.ooo,- Kč: do 10 dnů od skončení dražbyb) cena dosažená Vydražením více než 5oo.o0o,- Kč: do 45 dnů skončení dražby,

Uhfddí-li,Vydražltel cenu"do§aženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj Vlastnictví předmětu
dražby k okamžiku uděleni. pňk]epu, Je-li dražba zmařéna vydražitelem, dražlbní jistota' složená
vydražitelem Včetně jéjího příslušenswíse použije na náklady zmařené dražby.

wd.ažitel je plátcem daně z nabytí nemovitých věcí a ie povinen neipozději do konce třetího měsíce
na§eduJlciho po mésicl V němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, podat u místně
pllslusneno spravce dané přiznání k dani z nabytí nemovitich věcí daň vypďiLat a zaplatit. Dále vydražitel
uhřadísprávní poplatky spojené se zápjsy na přislušném katastrálnim úřááu.

Pro vydražitele je dražba provedena bezúplatně.

Bod 12. Prohlídka Dřednětu dražbv
Prohlidka předmětu dražby byla stanovena na Mo dva terminy:
1. termín dne: 20.11,2017 v r4.3o hod.
2. termín dne: 21.1t.20u v 9.3o hod.

Mí,sto prohlídky §e stanovujei před předmětem dražby: Branky čp. 42
pokud 

-vlaýník. 
nebo osoba, 

.která má předmět dražby v_ drženi nebo nájmu, neumožni řádnou prohlí,cku
předmétu díažby/ bude pfohlídka provedena v rámci možnostíobhlidkou 

' 
veřeině přístupných komunikaci

a ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k předmětu dražby, znaleckéÁo posudku, listu vlastnictví
a hbstnálních map.
\áryeT k povaze objeKu Je pohyb úástníků možný pouze ve skupiné v doprovodu pověřené osoby.sEjíĚ takie nutno na prohlídku přižpůsobit vhodný oděv a obUV,

Bod 13. Pfuáni Dředmětu dřážtlv
J€sdže naEir;;rEma;ie;,Tiředmětu._dražby/ ve srnyslu § 30 ák č.2612000 sb., je dražebník
po/inen předat bez zb}tečného odkladu wdražiteli předmě! dražby d listiny, ktere osvědaují vlastnictvi ajsou. nezbytné k nak]ádání s předmětem dražby nebo osv&ňJjí jiná práva vydražitele uůči pr"d.ětu
dr6žby. o předání předmětu dražby bude sepén ,,Protokol o předá;í př;dmětu ;ražby". Vešker! náktady

:ryj"t". pryfoT : přeý2eťm předmětu dražby nese vydražjtel, vyjma nadbytečnýc'h náttadů wninýiÁ
z důvodú na straně dražebnílka.

Ptrryi"škPy n€ předmětu dražby .přechází _z 
jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu

lrdaPy, !rz,. 
den piechazi na. vydražitele odpovědnost za Škodu způsobenou v souvislosti s předmětem

drdžby, Je-li vydražitel v prodlení s přeweťm předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za
škodu Wdražibel.

Ve Valaškém F'leziříčí dne 7.11. 2017Ve Valašském Meziříčí dne 7.1!,2017


