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Bo§lA §IE§TA ... Vaše dobrá volba ...
dražební a realitní společnost

\f..

mRetrEEF*n \fYH*,#§.*§A ě, Btal"}s
o konání veřejné dražby dobrovolné dle § 2O zák.č. 2612000 Sb.

Bod 1. Místo. datum a čas dražby, druh dražby
Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.
Denkonánídražby: 23.t0.2018
Zahájení dražby: 9:OO hod.
Místó konání dražby: Kopřivnice, Šteránikova 1t63lt2 (budova Městského úřadu),

ístnost v 9. patře, č. dveří 9q2

Bod 2. označení dražebníka a navrhovatele
Oraž"bn
BONA ELECTA s.r.o., íČ:27792609,
se sírClem Ostrava, Moravská Ostrava, PoštovnÍ'L794lI7, PSC 702 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajslcým soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51947
tednající jednatelem Vlastimilem Strbauým
www.bonaeleďa.cz, email : koprivnice@bonaelecta.cz

!\avrhovatel:
Česká republika-Okresní soud Nov,ý Jičín, IČ: 00025232
jménem, Kerého jedná
Mgr. Jarmila Chvistková, notářka se sídlem v Novém Jičíně, 5. května 11
soudní komisařka pověřená Okresním soudem v Novém Jičíně k projednání dědictví po Zdence
Handrychové, nar. dne 12.10.1958, posledně bytem Bernartice nad Odrou Čp. L72, PSC 741 01, zemřelé
dne 4.3.20L7.

Bod 3. Předmět dražby
@:
rředmětem dražby je podíl ve rnýši 3/+ (tři čtvrtiny) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 154 vedeném
U Katastrálního úřadu pro Moravskoslezslcý kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, pro k.ú. Bernartice nad
Odrou, a to:

] - pozemek parc. č. 126 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí tohoto pozemku je stavba čp. L72 -l rodinný dům v éstiobce Bernaftice nad Odrou,
- pozemek parc. č. L27 - zahrada.

t
i

Poois oředmětu dražby:
Jedná se o podíl 3/4 na nemovitých věcech. Dům je samostatně stojící, zdéný, podsklepený dům, o obytném
přízemí a jednom podkrovním pokoji pod sedlovou střechou s půdním prostorem s přístupem přes tři
předložené schody do dvora. Byla provedena ástečná rekonstrukce v podobě rozvodů ústředního,
instalace plastových oken v obytném přízemí, v obytném podkroví a jednom sklepu v suterénu. Dispozičně
je v přízemí spž, chodba, WC, koupelna, kuchyň a dva obytné pokoje, a v podkroví jeden pokoj. PŮvodní
podlahy jsou prkenné, kryté PVC, v koupelně na WC a v chodbě je pŮvodní dlažba. Vlivem absence údržby
je dům ve zhoršeném technickém stavu, byl demontován ptynový kotel, kuchyňská linka a umyvadlo
v kuchyni. Do domu je přivedena elektřina, plyn, voda, dŮm je napojen na kanalizaci. U domu je
hospodářslcý objekt a přiléhá k němu zahrada s několika ovocnými stromy.

Bližší popis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, ktený je k dispozici u draŽebníka.

Cena podílu na nemovitých věcech, byla zjištěna posudkem soudního znalce Milana Tomana ze dne
23.8.2018, číslo posudku 58/2018, předmět draŽby byl oceněn na Částku 802.500 KČ
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Údale o předmětu dražby uvedené v této dražební vyhlášce, zejm. pak o popisu stavu předmětu draŽby a o
oráúech'azávazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informacÍ, a

ravrhovatel dražby za nesprávnost takorných údajů tedy neodpovír,Cá"

Nabyvatel přebírá nemovité věci, jak stojí a leží"

i3 předmětem dražby jsou spojeny §lto závazky:
A. závazky, které zaniknou zpeněžením předmětu dražby
- Zástavní právo smluvní k zajištění:

1. pohledávky s příslušenswím vypl,ývajícím ze smlouvy č. 2316000581 ve výŠi 600.000 KČ,

2. budoucí pórrleaávty ze smluvní pokuty na každý den, Kerá může vznikat do 28.11.2039 do výŠe

4.27o.5oo Kč a dále z jednorázové smluvní pokuty, Kerá mŮŽe vzniknout do 31.12.2036 ve rnýŠi

60 000 KČ,

, 3. budoucíclr pohledávky z přlpadného odstoupení Či z případné neplatnosti smlouvy o Úvěru,

vznikajírcích nejpozději do 28.11.2039 ve výši 1.200.000 Kč

iRro VITACRED-rr s.r.o.- dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obČ. z., o zákazu zcizení a zatftení ze

dne 30.11.2016.

' - Zákaz zcizení a zatftení po dobu trvání zástavního práva pro VITACREDIT s.r.o. dle Smlouvy o zřízení

^zástavního práva podle obč.z., o záV,azu zcicení a zatžení ze dne 30.11.2016.

Ve smyslu ustanovení § 236 ZŘS prodejem majetku zapsaného do likvidaČní podstaty zanikají vŠechna

zajištěňí věřitelů pozůstalosti a zaj]štění dluhů třetírch osob předmětu draŽby. Pravomocným skonČe_nír,n

liŇidace dědicwí ve smyslu ushňovení § 277 ZŘS zaniknou proti dědicŮm neuspokojené pohledávky

věřitelů a jejich zajištění.

B. Omezení. které zoeněžením předmětu dražby nezaniknou
- nejsou

)alší oodstatné okolnosti o oředmětu dražbv:
- nemovité věc|' nejsou vyklizeny, navrhovatel je nebude vyklíze! vlastnicWÍ případných věcí umístěných

na nemovitých věcech přejdou na vydražitele jako souést Či přísluŠenství nemovitých věcÍ, neboť

nemovité věcijsou draženy, jak stojí a leží.

Bod 4. Neinižší oodání a minimální příhoz
.\ejnižší podaní Čiňí: sor.s7i;Ré (slovy: šest set jedna tisíc osm set sedmdesát pět korun Český9h).

iro-kud záanÝ z účastníků dražby neučiní ani nejnižší podání, licitátor není oprávněn rnýši nejnižšího podání

snížit
Minimální příhoz činí: první příhoz musí činit 3.125,-Kč, druhý a další 5.000,_ Kč

bod 5. Dražební jistota
oražební iistota uyta staňovena na částku 50.0OOr- Kč (slovy: padesát tisírc korun Česlcých) a musí b'ýt

yhrazena jedním z těchto způsobů:
Í. uán[Óuním převodem nebo vkladem na účet dražebníka č.ú. 3435960389/0800, vedený u České

spořitelny, a.s_. Jako variabilní svmbol bude uvedeno:
. IC u právniclcých osob
. rodné číslo u osob ffzických. datum narození u fyziclcých osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

lako specifický svmbol se uvede číslo dražby bez písmene,D", tj. 18123.

5raZeTnijistoiáG považujeza 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.

pracóvní den před'ch ázející dni konání dražby. Platební příkaz s razítkem banky neprokazuje uhrazení

dražební jistoty.
2. V den toňání dražby je možno dražební jistotu složit v místě dražby, a to 30 minut před zahájením

dražby.
3. nřípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. Pokud_ ÚČastník draŽby sloŽÍ
, dražební jistotu formou bankovní záruky,je povinen draŽebníkovi doruČit originální bankovnízáruku -

záruční liŠtinu, která musí obsahovat prohlášení bez výhrad a námitek do rnýše poŽadované draŽební
jistoty. Bankovní záruka musí b,ýt platná minimálně tři měsíce od skonČení draŽby. Bankovní záruka

husí'b,ýt vystavena v českém jazyce. Bankovní záruka musí umožňovat opakované čerpání aŽ do výŠe

dražebňí jiótoty. prohlášení v záruční listině může učinit pouze banka, která má povoleno pŮsobit jako
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banka na území České republiky od České národní banky. Bankovní záruka musí b,ýt dražebníkovi
doručena nejpozději do 16,00 hodin pracovního dne, ktený přechází dni konání dražby.

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.
Účastnít< dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (doklad z banky prokazující
odepsání dražební jistoty ve prospěch účtu dražebníka, doklad o vkladu dražební jistoty na účet dražebníka,
doklad o úhradě v hotovosti - pokladní složenka, záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.),
případně může složit dražební jistotu na rnístě v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapĚe 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 dražbn 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 odpovír,Cající
nejzazší termín složení dražební jistoty s dražebníkem v dostatečném předstihu konzultovat.

Složená dražební jistota je účastníkům, kteří se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení
Cražby stejným způsobem, jakYm byla složena nebo není-li to možné (poštovní poukázka), tak na bankovní
ličet sdělený dražebníkovi písemně účastníkem dražby, u bankovní záruky pak odesláním na adresu
účastníka.

Bod 6. Identifikace účastníků dražbv
Účastník dražbyje povinen se řádně identifikovat, a to:
a) je-li účastníkem dražby právnická osoba, je nutno nutné předložit - rnýpis z obchodního či obdobného

rejstříku ne starší 3 měsíců, zástupce právnické osoby pak předloží platný občanslcý 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.
je-li účastníkem dražby fyzická osoba podnikajíc| je nutno předložit - živnostenský list či obdobné
osvědčení k podnikání, je-li zapsána v obchodním rejstříku tak předloží také výpis z obchodního
rejstříku, občanslcý průkaz nebo cestovní pas. Zástupce fyzické osob -podnikatele předloží také plnou
moc k zastupování společnosti s úředně ověřeným podpisem ffzické osoby - podnikatele.
je-li účastníkem dražby fuzická 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).
je-li účastníkem dražby více osob (nab,ývání do spoluvlastnictví), 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 uýši svých spoluvlastnických 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 převzetí vydraženého 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 §lto 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.

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 vydražením
Vydražitelje povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě:

a) cena dosažená vydražením 200.001,- Kč - 500.000,- Kč: do 10 dnů od skončení dražby, b) cena dosažená vydražením vírce než 500.000,- Kč: do 45 dnů skončení dražby.

/ případě, že se nejvyšší podání nehradí ihned po skončení dražby, bude platba provedena bankovním
přwodem nebo vkladem ve prospěch účtu dražebníka č.ú. 3435960389/0800, vedený u České spořitelny,
a.s.
]ako variabilní svmbol bude uvedeno:. Ifurainiclďch osob
, . rodné číslo u osob fyziclcých

Jako specífický svmbol se uvede číslo dražby bez písmene,D", §. 18123
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DraŽe_bní jistota, kterou vydraŽitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou
vydraŽením. Byla-li vydraŽitelem sloŽena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaŽenou vydraŽením v plné rrýši v termínu její sptatnosti, dražebniť je bat poviňen bez
zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny"

benu dosaŽenou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná.

UhradÉli vydraŽitel cenu._dosaŽenou vydraŽením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu
draŽby k okamŽiku udělení_ příklepu. Je-li dražba zmařena vydražitelem, dražibní jistota složená
vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby.

VydraŽitelje pIátcem daně z nabytí nemovitých věcí a je povinen nejpozději do konce třetího měsíce
náiledujícího po měsírci, v němŽ byl zapsán vklad práva do katastru nemóvitostí, podat u místně
přísluŠného správce daně přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí daň rrypočítat a zaplatit. Dále vydražitel
uhradí správní poplatky spojené se žapisy na příslušném katastrálním úřadu.

Pro vydražitele je dražba provedena bezúplatně.

Bod 8. Prohlídka předmětu dražbv
Prohlírdka předmětu dražby byla stanovena na §lto dva termíny:
1. termín dne: 9.10.2018 v 9:OO hod.
2. termín dne: 10.10.2018 v 9:0O hod.

MÍsto.prohlírCky se stanovuje: před předmětem dražby: Bernaftice nad odrou čp.I72
Prohlil,dka bude provedena v rámci možností. Vzhledem k povaze objeKu je pohyb účastníků možný pouze
ve skupině, v doprovodu pověřené osoby, stejně tak je nutno na prohiídtu přizpůsobit vhodný'oáěu a
obuv.
Pokud vlastník nebo osoba, Kerá má předmět dražby v džení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku
Předmětu draŽby, bude prohlírCka provedena v rámci možností obhlídkou Ž vďejně přístupných komunikací
a ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k předmětu dražby, znaleckého posudku,'listu vlastnictví
a katastrálních map.

I

Bod 9. Předání předmětu dražbv
JestliŽe nabyl vydraŽitel vlastnictví k předmětu dražby, ve smyslu § 30 zák. č. 2612000 Sb., je dražebník
povinen předat bez zbyteČného odkladu vydražiteli předmět dražby a listiny, Keré osvědčují vhstnicwí a
jsou. nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražiteb vůči předmětu
Praiby, O nleOfn! předmětu dražby bude sepsán ,,Protokol o přéaání předmětu'dražby". VeškeÉ náklady
spojené s předánírm a převzPtím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklýcň
z důvodů na straně dražebníka.

Neb_ezpeČÍ Škody na předmětu draiby přechází z jejího dĚitele na vydražitele dnem předání předmětu
dralby, t'ýŽ den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislbsti s přbdmětem

lraŽby. Je-li vydraŽitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za
škodu vydražitel.

v Kopřivnici d." )1..3,:...2018 V Novém ličíně dne\§]}.:.....2Or8
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