
BONA ELECTA ... Vaše dobrá volba ...
dražební a realitní společnost

DRAZEBNI VYHLASKA č, D19134
o konání veřejné opakované dražby dobrovolné dle § 20 zák.č. 2612000 Sb,

Bod 1, označení dřažebníka a navrhovatele

Dražebník:
BoNA ELECTA s,r.o,,lci 27792609, _
se síd|em ostrava, Moravská ostrava, PoŠtovní L794lt7, PsC 702 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajshim soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51947
jeónající jednatelem Vlastimilem Štrnavlm
WWW,bonaeleďa,cZ, email : strbavy@bonaeleďa.cz

Navrhovatel:
Mgr. Lukáš Stoček, se sídlem Nový Jičín, K Nemocnici 18, PSC 741 01, IC 66250099
likvidační správce pozůstalosti po zůstaviteli Maxmiliánu Daňkovi, nar. dne 26.11.1949 , posledně bytem
Hýbnerova 1960/4, Slezská osirava, ostrava, PSČ 710 o0, zemřelém dne 4,11.2017,

Bod 2, Zoůsob provedení dražbv:
Dražba proběhne formou elektronické dražby prostřednicwÍm elektronického draŽebního systému na
internetové adrese www.drazby-exekutori.cz

Bod 3. zahájení dražbv:
E|ektronická dražba bude zahájena dne 3o.9.2o19 v 9.o0 hod. (od této chvÍle mohou draŽitelé Činit
podání).

Bod 4, Ukončení dřažbv|
Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 30.9.2019 v9.3O hod. DraŽba se vŠak koná. dokud
dražitelé činí podání (§336i odst. 4 o.s.ř.); Bude-li V posledních pěti minutách před stanoveným okamŽikem
ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení draŽby na okamŽik po uplynutí pěti minut
od posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání, V takovém případě se okamžik skonČení
dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražite|é činí podání.
Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronichých draŽeb draŽiteli zpětně
potvrzeno - podáníse objeví on-line v seznamu přUat,ých podání.

Bod 5. Předmět dražbv
Předmětem dražby jsou nemovité věci LV č. 442 u Katastrálního Úřadu pro Moravskoslezský kraj,
katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Šenov, katastrální území Šenovu u Ostravy. a to:

- pozemek p.č. 783 - zastavěná plocha a nádvoří, souóástí tohoto pozemku je stavba č.p. 707 - rodinný
dům v části obce Šenov,

- pozemek p.č. 784 - zahrada,

oprávnění navrhovatele dražby disponovat s věcmi zůstavitele a zpeněžit je v dražbě dobrovolné vypllivá
z ustanovení § 226 a násl. zákona č. Z92l20t3 Sb., o zvláŠtních řízeních soudních (ZŘS) a z Okresním
soudem v ostravě, soudním komisařem JUDr, Josefem Kawulokem, notářem se sídlem MilÍ,Čova 1670|12,
Ostrava, uděleného souhlasu se zpeněžením ze dne 5.3,2019.

poois předmětu dražbv:

předmětem dražby je zděná, samostatně stojící budova pravidelného Waru se střechou ČásteČně stanovou
a ástečně pultovou, plastovými zdvojenými okny, o jednom podzemním podlaŽÍ a dvou nadzemních
podlaží a podkroví, V 1. podzemním podlaží se nachází sklepní prostory a kotelna, v prvním nadzemním
podlaží se nachází zádveří chodba, kancelář, 2 x WC, dále chodba se schodiŠtěm kuchyňský kout dvě
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kanceláře a zasedací místnost,-V 2. nadzemním podlaŽÍ je chodba se schodištěm, kuchyňský kou! čtyři
kanceláře, 2x WC, koupelna se sprchou, podkorní prostor je volný. Vytápění je ústřední z vlastního
plynového zdroje, objekt je napojen na vŠechny inženýrské síĚ. Budova byla postavena kolem roku 1950 a
v roce 2011 byla provedena celková rekonstrukce a provedena změna užívání z rodinného domu na
administrativní budovu, Rekonstrukcí byly dotčeny všechny prvky budovy - nově zřízen hlavní vstup,
upravena dispozice v jednotlilných podlaŽÍch, vyspravena a zateplena byla také střešní konstrukce a také
veškeré vnitřní instalace.
V současné době je budova bez využití.

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

Údaje 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
navrhovateI dražby za nesprávnost takových údajů tedy neodpovídá.
Nabyvatel přebírá nemovité věci jak stojí a leží.

Závazky, které zaniknou zpeněžením předmětu dražby
- Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek do maximální Wše 8 000 000 Kč a budoucích pohledávek
do maximální výŠe 24 700 000 KČ pro Silesia spektíum a.s,, dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle
obČ,z. ze dne 12.10.2011 a dle Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením
pohledávky ze dne t9.7 .z}t7 ,

- Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek do maximální u/še 20 O00 000 Kč a budoucích pohledávek
do maximální výŠe 40 000 000 Kč pro Silesia Spektrum a,s. dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle
obČ,z. ze dne 18,4.2011 a dle Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením
pohledávky ze dne !9.7 ,2077 ,

- Zástavní právo smluvní k zajiŠtění pohledávek do maximální rnýše 4 35O 000 Kč a budoucích pohledávek
do maximální uýŠe 8 700 000 Kč pro Silesia Spektrum a.s,, dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle
obČ, z. ze dne 18.4.2011 a dle Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením
pohledávky ze dne r9,7.20!7,

- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajiŠtění pohledávky ve výši 212 660 Kč s příslušenstvím
pro Okresní správu sociálního zabezpeČení Ostrava dle Rozhodnutí okresní správy sociálního zabezpečení o
zřízení zástavního pr,áva ze dne 27,9,2016,

- Zástavní právo zrozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve rnýši 16 723,25 Kč
s přísluŠenstvím pro Finanční úřad pro Moravskoslezslqi kraj dle Rozhodnutí správce daně o zřízení
zástavního práva ze dne 75.3.2017

Související zápisy
Závazek nezajistit zást, pr. ve rnýhodnějším pořadí nouý dluh dle Rozhodnutí správce daně
o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, ÚzP Ostrava I ze dne
15.3.2oI7
Související zápisy:
ávazek neumoŽnit zápis nového zást. práva namísto starého dle Rozhodnutí správce daně
o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Moravskoslezský krai, ÚzP Ostrava I ze dne
75.3,2oI7,

Ve smyslu ustanovení § 236 ZŘS prodejem majetku zapsaného do likvidační podstaty zanikají všechna
zajiŠtění věřitelŮ pozŮstalosti a zajištění dluhů třetích osob předmětu dražby. Pravomocným skončením
likvidace dědictví ve smyslu ustanovení § 277 ZŘS zaniknou proti dědicům neuspokojené pohledávky
věřitelů a jejich zajištění.

Nařízené exekuce a exekuční příkazy zanikly smrtí původního vlastníka nemovibých věcí.

Omezení, které zpeněžením předmětu dražby nezaniknou
- Věcné břemeno vedení veřejné kanalizace v ochranném pásmu s právem vstupu v souvislosti
s provozováním, Údžbou, opravami, kontrolou a odstraňováním dle čl. IV smlouvy v rozsahu GP č. 2173-
2012007,dle Smlouvy o zřízení věcného břemene - úp|atná ze dne 3.11,2008.

0
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Další oodstatné okolnosti o oředmětu dražbv;
- Předmětem draŽby nejsou movité věci, které se nacházejí v předmětné nemovité věci a které jsou

zahrnuty do soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v
Ostravě, sp.zn. KSOS 14 INS 14965/2017, tykající se úpadce - obchodní společnosti DANMAX
STEEL s.r.o,, IC: 26801027. Ostatní movité věci, jež nejsou zahrnuty do soupisu majetkové
podstaty specifikované V tomto odstavci, nebude navrhovatel vyklízet, Vlastnicwí těchto movitých
věcÍ, nezahrnutých do majetkové podstaty, přejdou na vydražitele jako součást či příslušenství
nemovitrf,ch věcí, neboť nemovité věci jsou draženy, jak stojí a leží.

Bod 5. Výsledná cena dražených nemovitostí:
Cena předmětu draŽby byla zjiŠtěna posudkem soudního znalce Ing. Maňiny Schulmeisterové, číslo
posudku 2375l1B, ze dne !2.I2,zo18, předmět draŽby byl oceněn na Částku 5.550.000,-Kč.

Bod 6, Neinižší oodání
Nejnižší podání činí: 3.75o,ooo,- Kč (slovy; tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých).

Bod 7. Minimální oříhoz:
Minimální příhoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení dražby na Částku 10.0OO Kč

Bod 8. Dřažební iistota
DraŽební jistota byla stanovena na částku 5O0,0OO,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a musí být
uhrazena 3 dny před zahájením._dražby a to bankovním převodem nebo vkladem na účet dražebníka
Č.ú. 3435960389/0800, vedený u České spořitelny, a,s. Jako variabilní svmbol bude uvedeno:. Ič u piávnicloich osob

r rodné číslo u osob íyzickych
. datum narození u fyzických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

Jako soecificlcí svmbol se uvede číslo dražby bez písmene,,D", tj, 19134.

K platbě na účet dražebníka bude přihlédnuto, jen bude-li hodnověrným způsobem před zahájením
dražebního jednání proézáno, že platba na účet dražebníka také došla.

DraŽební jistotu nelze uhradit šekem ani platební kaftou.

LhŮta pro Úhradu draŽební jistoty začíná dnem zveřejnění dražební vyhlášky ná Centrální adrese a končí
3 dny před zahájením dražby.

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, jahým byla složena.

Bod 9, Reoistrace účastníků dražby
DraŽby se mŮŽe ÚČastnit pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu a je Účastníkem dražby probíhající na
portálu www.drazby-exekutori.cz, kde prokáže svoji totožnost.

DraŽby se nesmí jako draŽitel ÚČastnit povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel (ka) povinného,
pokud jsou postiŽeny nemovitosti dosud ve spoleČném jmění manželů) a vydražitel, ktený nezaplatil
nejvyŠŠÍ podání v předchozí dražbě, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnancí
soudních exekutorŮ, a ti, jimŽ v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, K dražbě musí b,ýt dražitel
přihlášen nejpozději 30 minut před jejím zahájením.

ÚČastníkem draŽby se mŮŽe stat každá fyzická nebo právnická osoba, Kerá provede základní registřaci na
draŽebním portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáŽe svoji totožnost odesláním registračního formuláře
umístěného www.drazby-exekutori,cz/registrace zpŮsobem tam uvedeným provozovateli dražebního
portálu. UČastník je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny povinné údaje, jinak mu nebude
umoŽněno registraci dokonČit. Úástnít ie povinen V registračním formuláři uvésť právdivé a aktuální
informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdirných informací způsobí, V případě, že po
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provedení registrace dojde k jakékoli změně v Údajírch uvedených v registračním formuláři, je účastník
Povinen.. toto oznámit provozovateli dnžebního portálu. Provozóvatel drážebního portaiu iájišti, uov uvrregistrační formulář v elektronické podobě uložen_ v uživatelském ,ičtu rtá.inilá 

-l 
ffiupnli, všem

uŽivatelŮm k jejichŽ draŽbám se účastník přihlásí, Účastník je povinen si při registráci zioŘ uživatelskéjméno, Pod.kteným se bude elekttoniclcých dražeb ú.častnit póa statusem účastnířa ii Jiuiitái". Uživatel je
Povinen zdrŽet se. uŽÍvání jahýchkoliv 

En|,ry_.h, urážlivých čí vulgárních o.nui"ni ; ;p;il; případě je
administrátor 

_oprávněn podle svého uváŽení bud' registraci uživatěle a jeho účet uáz ná'rriááý zrusit aneuo
změnit jeho uživatelské jméno.

Pro flrzjckou osobu, která má v Úmyslu se dražby účastnit jako dražitel a draženou věc nab,h do svého
\^ýluČného.vlastnictví, platí, že je_ povinna vyplnit iegistrační iormulář oznaien i,,rvÁc* ÓŠÓin" u tuntooPatřit svým Podpisem s úředním ověřením a aoručit jedním z ni:" uu"aáiý.r,lpasouů-liovozovateli
dražebního portálu,

Pro §lzické osoby, které mají v Úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé a nab,ýt draženou věc dopodíloveho spoluvlastnictví, jsou_povinni vyplnit registrační-formulář označený "spÓLÚÚGďŇlČř poĎň
v němŽ uvedo_u zejména, v jakém poměrú jim m; b,ýt udělen příklep 

" 
ttéú ," iň"r"t.y.ň dražitelů ;eoprávněn ijménem ostatních draŽitel^ů činit podání a tento všichni opátřit."y.i ,ii"ailÉ oue'r"nými podpisy

a doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu.

Pro fizické osobY, které mají v Úmy_slu se dražby účastnit jako společní dražitelé - manželé a draženou věc
na.bý!_do"společného jmění manželů, jsou povinni vyplnit iegistráční rormulii oznatený;;PóřčŇÉ jMÉŇi
MÁNZELÚ", V němŽ uvedou, kteryi z manželů bude jménemhanželů činit pooani á-Ě,itó áua Jpatřit s,,nim
úředně ověřeným podpisem a doručit provozovateli dražebního portálu.
Pro práVnickou 

_osobu, která má v Úmyslu se_dražby účastnit i draženou věc nab,ýt do svého rnýlučného
vlastnicWr, PlatÍ.,Že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce .áňá iNe áÓ, kerá je
oprávněna za právnickou osobou jednat, vyplnit formulář označený "pnnvŇlcrn-óióáŇ,lŘru *ooá,
která formulář,vyplňuje, označí, z jakého tiiúlu vyplývá její oprávnéní jeanat,a;ri"ŘdJ ;;;"u a tento
oPatřit s\^ým Úředně ověřeným podpisem a spoiu i ovéieným arcuáÍnírm výpisém , ouiňoanitro re;striru
doručit jedním z nže uvedených způsobů provozovateli dražébního portálu,

Pro Právnickou osobu, která má v Úmyslu se dražby účastnit jako společný dražitel s jiným dražitelem, platí
přiměřeně předchozí ustanovent.

Pro ÚČastníka, kt9Ý má v Úmyslu se zúčastnit dražby a svědčí mu předkupní p,rávo k dražené nemovitosti,je Povinen._tuto skuteČnost prokázat způsobem stanoveným nfte, Z|a prokázáií předkupního prJva, nelze-li
tuto skuteČnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považuje zelména doručeni á-tiuarŇrlolrrói.u ri.tu
vlastnicwí, či originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy, z niž přóatupní práv. 

"ypŇ 
-

Bod 10, odeslání r€oistřačního formuláře

ÚČastnít, abY se mohl ÚČastnit^ draŽby, doručí vyp|něný registrační formulář provozovateli dražebníhoportálu jedním z následujících zpŮsobŮ:

a) RegistraČní formulář Vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit anechá listinu převést autorizovanou konveaí do elektronické pÓd"Úý. ř tuto 
- 
poaonĚ-"no aoruiiprovozovateli dražebního portálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.

b) .RegistraČní formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným elektronickým
PodPisem a v této formě ho doručí, je-li to možné, provozovateii aražeóního pá.uiÚ' j" lĚn" out*e
schránky:dbdfdti.

c) Registrační formulář osobně podepĚe_ před uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se účastnit a
souČasně_mu prokáŽe svoji totoŽnost platným osobním dokladém. Protokol předá uzvateli, r.tJ-rí no aoruti
do datové schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konvezido aertronřŘa |oáouy.

Vyplněný registraČní formulář musí b,ýt doruČen provozovateli dražebního portálu nejdéle 24 hodin před
zahájením dražby.

ZPŮsob_ informování o.Postupu při dražbě a odkaz na internetové stránky, na ktených je tento postup
zveřejněn:. Zpúsob dražby, způsob registrace dražitelů i veřejnosti a postúb při aáýňa j" 

^"r":icn 
ná

internetové adrese: http://www,drazby-exekutori.czlnaoovedaásox
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8od 11. Úhrada cenv dosažené vydražením
'.ldmžitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě: do 45 dnů od skončení dražby.

iJhradÍ-li vydraŽitel cenu dosaŽenou vydraŽením v termínu splatnosti. přechází na něj, Vlastnictví předmětu
dnŽby k okamŽiku udělení příklepu. Je-li dražba zmařena vydrážitelem, dražební jistota' složená
yydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby,

WdraŽitel je plátcem daně z nabytí nemovitých věcí a je povinen nejpozději do konce třetítro měsíce
ná_sledujícího po měsíci, vněmž byl zapsán vk|ad práva do katastru nernóvitostí;. podát u rnístně,
pňslušného správce daně přiznání k dani z nabytí nemovi§ich věcí daň vypočítat a zap|aiit. Dále vydražitel
uhradí spráVní poplatky spojené se zápisy na příslušném katastrálním úřadu,

Pro Vydražitele je dražba provedena bezúplatně.

Bod 12. Prohlídka oředmětu dražbv
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na §lto dva termíny:
1. termíň dne: 9.9.2019 v 9:oo hod.
2. termín dne: 16,9.2o19 v 9:oo hod.

Músto prohlídky se stanovuje: před předmětem dražby: Šenov, Těšínská čp. 7O7.
Poktd vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v džení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku
Předmětu dmŽby, bude prohlídka provedena v rámci možností obhlídkóu z veřejně přístupných komunikací
a Ploďl, a dále také nahlédnutím do dokumentace k předmětu dražby, znaleckého posudku, listu v1astnictví
a katasrá lních map.
Tzi§em k povaze objektu je pohyb_ účastníkŮ moŽný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby,
sEjrĚ tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oděv a obuv.

Bod 11]. Předání oředmětu dražbvjesže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, ve smyslu § 30 zák, č. z6lzooo sb,, je dražebník
:orinen předat bez zbyteČného odkladu Vydražiteli předmět dražbý a listiny, které osvědčují vlastnicwí a
;sa.r nezbYtné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražite|e uůči př"d.ětu
ffiY. O Předání Předmětu draŽby bude seps_án ,,Protokol o předání předmětu dražby". Veškeré náklady
sPgen€ s Předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečnýc]-r nákladů vzniklýcÁ
z óvodů na straně dražebníka.

NebePďÍ._Škody 1a předmětu dražby přechází z jejího džitele na vydražitele dnem předání předmětu

!q, Ý den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způiobenou v souvislbsti s předmětem
draŽbY. Je-li vydraŽitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, neŠe nebezpečí škody a odpóvědnost za
škodu vydražitel.
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