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BONA EtHcTA ... Vaše dobrá volba .,.

dražební a r€alitní společnost

DRAžEBNÍ \fYHtAšxR u, D17118

o konání veřejné ái"zuv dobrovolné dle § 2o zák. é.2612000 sb.

Bod 1.
iJř#' žby dobrovolné,

;;řonfiaáiražOý: 2l,2OL8v_10,00 hod,

Místo konánídražby: rli,ii,-r,iě,-ít"iá.*"* LL63lLz (bu{_9v9 Městského úřadu),

2á!áJu.i místnost v 10, patře, č, dveří tOg+

Bod 2.
Dražebník:
gO1,1A ELefin s,r.o., IČ: 27792609,

se sídlem Ostrava, rT 

"r.*rá 
bstrava,.Pošlovní l794lt7, PSC 702 00

zaosána v obchodním,,;;;iřň;".e, rá:rr.vr-sóuabm v ostravě, oddíl C' vloŽka 51947

,urtoup"nu jednatelem Vlastimilem Strbavym

***. bonuuieďa.cz, email : strbavy@bonaeleďa,cz

Navrhovatel:
Mqr. Bohdana Nováková, insolvenční správlorně

."1í; ffi 
'čj; Ň;ř i? ňi ;; ; Št fi ó nó,'p ra n a, Ičl .66257_9t3.,

insolvenční správce dlužníka Afega spoft ,.;;.;;; ďdlóm Jaurisov a 5t5l4' Praha 4 - Michle' IČ: 25823400

Bod 3. Předmět dražbv

ffimovité..věcizapsanénaLVč.191-uKatastrálníhoúřadu.proMoravskoslezský
kraj, katastrarnipraJoiřte Ňów:ičín, pro'5Ó!l;iiň"i katastrální Území KlokoČov u Příbora' a to:

'-'-" 
- pozemek parc. č, 108/3 - ostatníplocha,
- pozemek pur.. Ě. ii8 ],ustauěná plocha a nádvoř[

- pozemek parc. č, 119 - zahrada,..

- pozemek p;. ř: l)Út - zastaúěná plocha a nádvoří,

- pozemek parc. č, LZLft- ostatníplocha,
- 'pozemek parc. č, LZUZ, ostatní plocha,

: fil:n:lB:'..::t 'r1'#-_":,'j3iil|ť,lrlil.r. nádvoří, součástí tohoto pozemku je stavba Č.p. 1134 -
jiná stavna v části obce Příbor,

- pozemek parc. č, 2O5lt9 - ostatní plocha,

oprávněnínavrhovateledisponovats'nemovitostmivypl,ýváztoho,ženavrhovatelieinsolvenčním
správcem alužníka,iJ;"ňJrii6u raanĚ rápralv.y rgŮ.pi.er*;átr""q podstaty dluŽnÍŘa dle zákona Č'

L'zl zoo6sb., insolvénční zákonj a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs,

lffi Kadovýo.bjuk!,,p,f JY::l,.yí:_*,:I9.:^,?:/":::,n..iťI j;:TT§Hl?i:
1995, není užíván a je v původním .tu*] ÓuJ"kt je sámostatně stojícÍ, nepodsklepený, s 2 nadzemntmt

oodlažími. Základy domu jsou betonove ii"r^áňJ, nósné svisté konstiut<ce zděné, střecha je sedlová' krov

břevěný, střešní krytina ňetono.rá taskou?','ipr"ČÍ,ouani , o*intouuného plechu, venkovní omítka fasáda

bílý nátěr, stropy s,rovným podhledem, 
".itrrii 

árntky jsoj strt""ě-nŘte, oma dřevěná zdvojená' dveře

plné prosklene o.árJnJ,aó |ierorných ,á;;ň;i poara'ný uetonové, PokrYté'kera.lrr.ckou dlaŽbou a koberci'

vytápění plynový ffii;& il.uo; t"pre á-iirááné voáy. ruŇň', *ucňyňkou linkou. PříPojka vodovodu'

.t.kŮi.ke'"nergie a plynu, odpad ,ue99n do kanalizace,

Dispozičně ," " 
,.. í.ár"í.,.i,i:ňoJrázi ;#;i;r*D účtárna, exPedice, WC..ŽenY' WC muŽi' chodba' 2x

sklad, dílna, kuchyň, v2. nadzem.11 Jl,oiJlijil5.rul.*1aÝ!, viic,2x chodba, um,ývárna, šatna, wc a

kotelna. zastavěná pro.ná eini 455,45 mz, užitňá pbcha obYtná Pak 552,36m2,

l !2Yr_^ x ň1?| lQ
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Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, ktený je k dispozici u dražebníka.

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce byla zjištěna posudkem soudního znalce
Ing. Karel Schwan č. 6867-001/18 ze dne 03.01.2018 a Činí 3.241.000 KČ (slovy:
třimilionydvěstěáryčice§ednatisíce korun českých).

Úaaie o předmětu dražby uvedené v této dražební vyhlášce, zejm. pak o popisu stavu předmětu dražby a o
právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informacÍ, a
navrhovatel dražby za nesprávnost takových údajů tedy neodpovídá. Nabyvatel přebírá nemovité věci, jak
stojía leží.

S předmětem dražby jsou spojeny ýto závazky:

A. závazky a omezen| které zanikngu zpeněžením předmětu dražby

. Zástavní právo smtuvní ve rnýši 5.000.000 Kč s příslušensWím a k zajištění budoucích pohledávek do
rnýše 5.000.000 Kč pro Českou spořitelnu, a.s. dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obČ, z. ze
dne 07.06.2007, (V-3456 12007 -804),

. zástavní právo smluvní k zajištění:
1) pohledávky vyplývají,cí ze smlouvy č, L28L|08|LCD ve v,ýŠi 5.000.000 KČ s přísluŠensWÍm

2) budoucích pohledávek do výše 5.000.000 Kč pro Českou spořitelnu a,s. dle Smlouvy o zřízení
zástavního práva podle obč. z. ze dne 26.5.2008, (V-3883/200B-B04),

. Zástavní právo smluvní k zajištění:
1. pohledávek s příslušenstvím ze smlouvy č. 683/1I/LCD do výše 700.000 Kč
2. budoucích pohledávek do výše 700 000 Kč pro Cesku spořitelnu , a.s. dle Smlouvy o ziízení
zástavního práva podle obč. z. ze dne 27.05.20LL, (V-3259/2011-804),

. Zástavní právo_smtuvní kzajištění budoucích pohledávek ze smlouvy Č. I40B|07|LCD do výŠe

5.oo0.o00Kč pro Českou spořitelnu a.s. dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obČ. z. ze dne
I6.B.ZOL2, (v -542L l 20L2-B04),

. Zástavní právo smluvní k zajištění:
1) pohledávek s příslušenstvím ze smlouvy Č. 160i13/LCD do celkové vYŠe 5.000.000KČ
zi veškerých budóucích pohledávek do celkové výše 5.000.0OO Kč pro Českou spořitelnu dle
Smlouvy ozřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 15.02.2013, (V-767l20I3-B04),

. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výši t.297.707 Kč
s příslušenstvím dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro

Moravskoslezslcý kraj, ÚzP v Kopřivnici - 262867512013-05301-800393 ze dne I7.I0.ZOL3, (Z-

16025/2013-804),
. zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve wši 268.441 kč s příslušenství

vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního
práva 310519BlL5l3Zt3-00540-800393 ze dne 13.11.2015, (V-11966/2015-804),

. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výŠi 159.329 KČ

s příslušenstvím pro Finanční úřad pro Moravskoslezshý kraj.dle Rozhodnutí správce daně o zřízení
zjstavního práva rinanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Kopřivnici - 3225L57l2OI5l3213-
00540-800393 ze dne B.12.2015, (V-l2BB1/2015-804),

. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výši 329.329 Kč
s příslušenswím vykonává Finančníúřad pro Moravskoslezshý kraj dle Rozhodnutí správce daně o zřízení
zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský krfi, UzP v Kopřivnici - 37664112016/3213-00540-
800393 ze dne 8.2.2016, (V-LI76|ZOL6-B04),

. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výŠi 110.000 KČ

s příslušenstvím vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezslcý kraj dle Rozhodnutí správce daně o zřízení
zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, UzP v Kopřivnici - 77812212016/3213-00540-
800393 ze dne 15.3.2016, (V-2602l20L6-804),

. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výši 332.035 KČ

s přístušenstvím vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezský klaj dle Rozhodnutí správce daně o zřízení
zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Kopřivnici - L}99L4O|2OI6 32t3-
00540-800393 ze dne 9.5.2016, (V-46B0/2016-804),

. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výši 1B5.115 Kč
s příslušenstvím vykonává Finanční úřad pro Moravskoslezslcý kraj dle Rozhodnutí správce daně o zřízeni
zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezslcý kraj, UzP v Kopřivnici - 22960Z8l20L6l3ZI3-
00540-800393 ze dne 15.6.2016, (V-6040/2016-804),
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Souvisejícízápisy
7ávazeŘ nezajistit zást. práva ve výhodnějším pořadí nový dluh dle Rozhodnutí správce

daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezslcý kr{, UzP v Kopřivnici -

2296028 l 2016/32 1 3-oo 540-800393 ze d ne 1 5. 6. 20 1 6, (V-6040/20 16-804),

Související zápisy:
ZávazeŘ neumoŽnit zápis nového zást. Práva namísto starého dle Rozhodnutísprávce daně

o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, UzP v Kopřivnici-

2296028 l 2016132 13-00540-800393 ze d ne 1 5.6.20 16, (V-6040/20 16-804),

o Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výši 4.536.205 KČ vykonává

okresní spiáua sociálního zabezpeEení Norný Jičín dle Rozhodnutí správy sociálního zabezPeČení o zřízení

zástavníhb práva (§1O4i zákona č. 5B2l1991 Sb.) 4B005-22O|B010/03.04.20L7,0090UGK-1,

V P €gr t 9L l L7 ze dne 3.4.20L7, (V -307 0 l 20L7 -804),

. zahá;ení exekuce pověřený.-soudní exekutor JUDr. Milan Makarius dle Vyrozumění soudního

exekutora o zahájení exekuce 156 - EX -1212l20t6,7ze dne 19.9.2016, (Z-4994I20L6-B04),

Související zápisy:
rxekučňí příkaz k prodeji nemovitosti soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse dle

Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí 156 EX LZ12|Z016-8 ze dne 19.9.20L6 (Z-

4gg3l2o16-tio4) a dle Vyrozumění soudního exekutora o nabytí moci usnesení 156 EX

LLIU 20 16-8 ze d ne 6. 1 1. 20 1 6, (Z-6512 l 20L6-804),

. Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor JUDr. Milan Makarius dle Vyrozumění soudního

exekutora o zahájení exekuce 156 EX I4541ZOL6-7 ze dne 26.LL.20I6, (Z-6249|20L6-B04)

Související zápisy:
exekučňí příŘaz k prodeji nemovitosti soudního exekutora JUDr. Milana Makariuse dle

Exekučníhó příkazu t proaeli nemoviťých věcí 156 EX 1454|2016-8 ze dne 29.11.20L6 (Z-

625o/2016-ti04) a dle VyroŽumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 156

ťX, L454 l ZOL6-B ze d ne 1 1. 1 2. 2 0L6, (Z,352l ZOL7 -B04),

. Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda dle Vyrozumění soudního exekutora o

zahájání exekuce rxókutorslcý úřad Olomouc - Mgr. Jan Svoboda 164 EX L76l20L7 ze dne L3.2.20I7,

(z-z9z9lz0I7-805),
Související záptsy:
rxekučňí prkaŽ k prodeji nemovitosti soudního exekutora Mgr. Jana Svobody dle

Exekučního příkazu k prodeji nemovibých věcí 164 EXL76|ZOL7-46 ze dne 22.3.2017, (Z-

z07Il20I7-805),

. Zahájení exekuce pověřeného soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně dle Vyrozumění soudního

exekutora o zahájení exekuce ó. 065 FJ,OtO23lL7l030 ze dne 28.4.20L7, (Z-30Z9l20t7-809),

9ouvisející zápisy:
Exekučňí příkaŽ k prodeji nemovitosti soudního exekutora JUDr. Jiřího Petruně dle

Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí 065 EX01023/20L7-04I ze dne Z.S.ZOL7, (Z-

29z3lz0t7-Bo4),

. Zahájení exekuce pověřený soudní exekutor: Mgr. Lucie Valentová dle Vyrozumění soudního

exekulora o zahájení exekuce L6g EX-2464|2OI7-L2 Exekutorslcý Úřad Brno - město ze dne 4.5.20t7,
(z-601812017-70z),

Související zápisy:
exekučňí přítaz k prodeji nemovitosti soudní exekutorky Mgr. Lucie Valentové dle

Exekučního příkazu k prodeji nemovibých věcí 169 Ď<2464PaI7-20 ze dne 5.5.2017, (Z-

3B10/2017-B04).

Zpeněžením nemovitostí zanikají účinky nařízení rnýkonu rozhodnutí nebo exekuce a zajiŠtění pohledávky

zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky do insolvenČního řízení dluŽníka,

a [o dle § 167 odst. 5, § 2B5 a § 300 zákona č. L8Zl2006 Sb., insolvenční zákon.

B. Oprávnění. Keré zpeněžením předmětu dražby nezaniknou

r § předmětem dražby nejsou spojena žádná omezení vlastnického práva zapsaná v ésti c listu

vlastnicWí, která by zpeněžením předmětu dražby nezanikla.
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Další podstatné okolnosti o předmětu dražbv:
Na vydražitele přejde vlastnictví nemov]tostí jak stojí a leží, včetně všech souéstí a příslušenství a všeho,
co se v nemovitostech ke dni předání nemovitostí vydraŽiteli bude nacházet. Navrhovatel prohlaŠuje, Že

z nemovitostívyklidil všechny zpeněžitelné majetkové hodnoty, Keré sepsal do majetkové podstaty.

Bod 4. Neinižší podání a minimální oříhoz
Nejnižší podání číní: 3.241.000 Kč (slovy: třimilionydvěstěČtyČice§ednatisíce korun Česlcých)
Licitátor není oprávněn výši nejnižšího podání snížit.
Minimální příhoz činí: 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých)

Bod 5. Dražební iistota
Dražební jistota byla stanovena na částku: 300.000
uhrazena jedním z těchto způsobů:

Kč (slovy: třistatisíc korun českých), a musí b,ýt

1. bankovním převodem nebo vkladem na účet dražebníka Č.ú. 3435960389/0800, vedený u

spořitelny, a,s. Jako variabilnísýmbol bude uvedeno:
. IC u právniclcých osob

České

. rodné číslo u osob fyzických

. datum narození u fyziclcých osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno
Jako specifický symbol se uvede číslo dražby bez písmene,D", U. 17118
Dražební jistota se považuje za uhrazenou dnem připsání na účet dražebníka. V případě úhrady dražební
jistoty bankovním převodem, musí b,ýt dražební jistota připsána ve prospěch účtu dražebníka nejméně v
pracovní den předcházející dni konání dražby. Platební příkaz s razítkem banky neprokazuje uhrazení
dražebníjistoty.
Dražební jistotu nelze uhradit Šekem ani platební kaftou.
Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem zveřejnění draŽební vyhlášky na Centrální adrese a konČÍ
zahájením dražby.
Účastnír dražby doioží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (doklad z banky prokazujírcí

odepsání dražební jistoty ve prospěch účtu dražebníka, doklad o vkladu draŽební jistoty na ÚČet draŽebníka,
dokiad o úhradě v hotovosti - pokladní složenka, apod.), oté se zapGe do listiny "Seznam ÚČastníkŮ

dražby" a bude mu přiděleno dražební číslo. Přidělené číslo je ÚČastník povinen převzít.

pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno zpŮsobem vyluČujícím jakékoliv pochybnosti, Či s
dostatečným předstihem před zahájením dražby, vystavuje se zájemce o ÚČast v dražbě riziku, Že nebude k
dražbě připuštěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájemce o úČast v draŽbě zpŮsob a jemu odpovídající
nejzazší termín složení dražební jistoty s dražebníkem v dostatečném předstihu konzultovat.

Složená dražební jistota je účastníkům, Keří se nestanou vydraŽitelem, vrácena neprodleně po skonČení
dražby stejným způsobem, jakYm byla složena, tak na bankovní účet sdělený draŽebníkovi písemně

účastníkem dražby, u bankovní záruhl pak odesláním na adresu účastníka.

Bod 6. Identifikace účastník0 dražby
Účastník dražbyje povinen se řádně identifikova! a to:
a) je-li účastníkem dražby plrávnická osoba, je nutno nutné předložit - výpis z obchodního Či obdobného

rejstříku ne starší 3 měsíců, zástupce právnické osoby pak předloží platný občanský prŮkaz nebo
cestovní pas a nejde-li o statutárního orgán společnosti, předloží také plnou moc k zastupování
společnosti s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu společností.

b) je-li účastníkem dražby fozická osoba podnikaiícl je nutno předloŽit - Živnostenslcý list Či obdobné
osvědčení k podníkánl je-li zapsána v obchodním rejstříku tak předloží také výpis z obchodního
rejstříku, občanský průkaz nebo cestovní pas. Zástupce ýzické osob -podnikatele předloží také plnou
moc k zastupování společnosti s úředně ověřeným podpisem frzické osoby - podnikatele.

c) je-li účastníkem dražby fyzická osoba, je nutno předložit občanslcý prŮkaz nebo cestovní pas, v případě
společného jmění manželů je vhodné předložit čestné prohlášení (vzor je k dispozici u dražebníka).

d) je-li účastníkem dražby více osob (nab,ývání do spoluvlastnicWÍ), je nutno předloŽit Čestné prohláŠení
těchto osob o tom, že se dohodli na společném postupu při veřejné dražbě konané dle této draŽební
vyhlášky, že se dohodli na výši svých spoluvlastniclcých podílů pro případ vydražení (spolu s jejich
specifikací), že společně a nerozdílně uhradí dražební jistotu, že vydraží-li předmětem dražby, uhradí
společně a nerozdílně cenu dosaženou vydražením, že je čestné prohlášení závazné, nevypověditelné
a nezrušitelné minimálně do doby převzetívydraženého předmětu dražby a že na základě zvláštní plné
moci zmocňují společného zástupce aby se dražby účastnil a jménem těchto osob výše uvedený
předmět dražby dražil. Dále je nutné předložit plnou moc zástupce oprávněného se za §tto osoby
účastnit dražby a smlouvu o sdružení fie-li uzavřena). Podpisy na plné moci a čestném prohlášení
musí b,ýt úředně ověřeny. Vzory těchto dokumentŮ jsou k dispozici u draŽebníka.
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Účastník dražby je povinen kromě výše jmenovaného splnit náležitosti stanovené § 3 zák. 2612000 Sb. a
doložit své čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby.

Bod 7. úhrada cenv dosažené wdražením
Dražební jistota se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydraŽením. Zbvvající Část ceny dosaŽené
vydražením je vydražitel povinen uhradit do 45 dnů od skončení dražby.

V případě, že se nejvyšší podání nehradí ihned po skončení dražby, bude platba provedena bankovním
pri*Óa", nebo vkla-dÓ, ub prorpěch účtu dražebníka č.ú. 343596OjSg/OgOO, vedený u České spořitelny,
a.s.
Jako variabilní svmbol bude uvedeno:_ . IC u právniclcých osob

. rodné číslo u osob fyziclcých

. datum narození u dziclcých osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

Jako specificlcý svmbol se uvede číslo dražby bez písmene,D, U. 17118.

Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před zapoČetím draŽby, se zapoČÍtává na cenu dosaŽenou
vydražením
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu

dražby k okamžiku udělení příklepu. Je-li dražba zmařena vydraŽitelem, draŽební jistota sloŽená

vydraŽitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby.

Vydražitet je ptátcem daně z nabytí nemovitých věcí a je povinen nejpozději do konce třetího měsíce

násbdujícíhó po měsí,ci, v němž býl zapsán vklad práva do katastru nemovitostÍ, podat u místně
přilslušného správce daně přiznáník dani z nabytí nemovitých věcí daň vypoČÍtal a zaplatit.

bále vydražitel uhradísprávní poplatky spojené se zápisy na přísluŠném katastrálním Úřadu.

Pro vydražitele je dražba provedena bezúplatně.

Bod 8. Prohlídka předmětu dražbv
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na §lto dva termíny:
1. termín dne: 4.5.2O18 v 10.00 hod.
2. termín dne: 6.6.2018 v 10.0O hod.

Místo prohlídky se stanovuje: před předmětem dražby - stavba Čp. 1134, k,Ú. KlokoČov u Příbora.

pokud vlastník nebo osoba, Kerá má předmět dražby v dŽení nebo nájmu, neumoŽní řádnou prohlírCku

předmětu dražby, bude prohlírdka provedena v rámci moŽností obhlídkou z veřejně přístupných komunikací
a ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k předmětu dražby, znaleckého posudku, listu vlastnictví
a katastrálnírch map.

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

Bod 9. Předání oředmětu dražby
Jestliže nabyl vydražitel vlastnicWí k předmětu dražby, ve smyslu § 30 zák. č. 2612000 Sb., je dražebník
povinen předat bez zbytečného odkladu vydražiteli předmět draŽby a listiny, které osvědČují vlastnictví a
jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vŮči předmětu

dražby. Jde-li o nemovitos! předává předmět dražby vydražiteli za účasti draŽebníka bývalý vlastník. O
předání předmětu dražby bude sepsán ,,Protokol o předání předmětu draŽby", Kený podepíŠe draŽebník,
navrhovatel za b,ývalého vlastníka a vydražitel.

Veškeré náklady spojené s předáním a přewetím předmětu draŽby nese vydraŽitel, vyjma nadbyteČných
nákladů vzniklých z důvodů na straně b,ývalého vlastníka nebo dražebníka.

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího džitele na vydražitele dnem předání předmětu

dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za Škodu zpŮsobenou v souvislosti s předmětem

dražby. Je-li vydražitel v prodlení s přewetím předmětu draŽby, nese nebezpeČÍ Škody a odpovědnost za

škodu vydražitel.
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V l(opřirrnlci dne 2.5.2018 v praze o*.[.Í.*r,


