
... Vaše dobrá vo!ba .,.
dražební a realitní spoleĚnost

,v
DRAZEBNI VYHLASKA č. D19135

o konání veřejné dražby dobrovolné dle § 20 zák.č. 2612000 Sb.

Bod 1. Označení dražebníka a navrhovatele
Dražebník:
BONA ELECTA s.r,o., IC:27792609,
se sídlem ostrava, Moravská ostrava, poštovní 77g4l77, PSČ 702 0o
zapsána v obchodním rejstříku veýeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5tg47
jednající jed natelem Vlastim ilem Strbarným
www, bonaelecta.cz, ema i l : strbavy@ bonae lecta, cz

Navrhovatel:
Česká republika-Okresní soud ve Vsetíně pobočka Valašské Meziříčí,IČ: 00025291
jménem, kterého jedná Mgr. Jarmila Chmelařová, notář se sídlem Valašské MeziříčL Náměstí 93
soudní komisař pověřený Okresním soudem ve Vsetíně pobočka Valašské Meziříčí k projednánídědicwí po
FrantiŠku BaÉoŠovi, nar. dne 14,Z,193B, posledně bytem Podlesí342, Valašské Meziříčí ,757 OI
zemřelém dne 6. 12.2010.

Bod 2. Způsob provedení dražby:
DraŽba proběhne formou elektronické dražby prostřednictvím elektronického dražebního systému na
internetové adrese www.drazby-exekutori.cz

Bod 3. Zahájení dražbv:
Elektronická draŽba bude zahájena dne 4.11.2019 v 9,00 hod. (od této chvíle mohou dražitelé činit
podání).

Bod 4. Ukončení dražbv:
Elektronická draŽba bude skončena nejdříve dne 4.11.2019 v 9.3O 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 podán| posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut
od posledního učiněného podánr, nebude-li učiněno další podání. V takovém případě se okamžik skončení
dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí podání,
Podání se povaŽuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přrjatých podání,

Bod 5. Předmět dražby
Předmětem draŽby je soubor těchto nemovitých věcí které se budou dražit jednou dražbou jako celek:

1) podíl ve výŠi 1/108 fiedna sto osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 2590 vedeném u
Katastrálního Úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov, pro k.ú, Bzenec, a to:o pozem€k parc. č. 51971267 - trvalý travníporost,

o pozemek parc. č. 5t971792 - trvalý travníporost,

2) podíl ve výŠi UI512 (jedna tisíc pěti set dvanáctina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č,98
vedeném u Katastrálního Úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov, pro k.ú. Žeravice u
Kyjova, a to:

o pozemek parc. č. 754ZlL6 - ostatníplocha,

3) podíl ve uýŠi t7tOS fiedna sto osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č, B04 vedeném u
Katastrálního Úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálnípracoviště Kyjov, pro k,ú, Žeravice u Kyjova, a to:o pozem€k parc. č. l542l39 - vinice,

o pozemek parc. č. l545l2 - vinice.
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4) podíl ve \nýši 1/408 (jedna čtyřista osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 942 vedeném u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálnípracoviště Uherské Hradiště pro k.ú. Kostelany nad
Moravou, a to:

r pozemek parc, č. BB7lL - lesní pozemek,
o pozemek parc. č, BB713 - lesní pozemek
o pozem€k parc. č. BB716 - vodní plocha.

5) podíl ve uýši 1/408 fiedna čtyřista osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 1025 vedeném u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálnípracoviště Uherské Hradiště pro k.ú. Kostelany nad
|.loravou, a to:

r pozemek parc, č. BB7l37 - trvalý travní porost,
r poz€m€k parc. č, BB7l32 - trvalý travníporost,

6) podíl ve výši 1/408 fiedna čtyřista osmina) na nemovitých věcech zapsaných na LV Č. 2131 vedeném u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálnípracoviŠtě Uherské HradiŠtě pro k.Ú. Chylice, a to:

r pozemek parc. č. 79Zl2 - ostatní plocha,

7) podíl ve výši 1/408 (iedna óryřista osmina) na nemovibých věcech zapsaných na LV Č. 2282 vedeném u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviŠtě Uherské HradiŠtě pro k.Ú, Chylice, a to:

o poz€mek parc. č. 7BBl10 - lesnípozemek,
r poz€ffi€k parc. č. 7BBl23 - lesnípozemek,
o pozemek parc, č, 7BB/30 - lesnípozemek.

B) podíl ve výši 1/54 (jedna padesáti čwrtina) na nemovitých věcech zapsaných na LV Č. 1563 vedeném u

al Katastrálního úřadu pro Jihomoravslcý kraj, katastrální pracoviŠtě Uherské HradiŠtě pro k.Ú. Uherský
Ostroh a to:

r pozem€k parc. č, 265lt4 - orná půda,
r poz€m€k parc. č. 265175 - orná půda,

oprávnění navrhovatele dražby disponovat s věcmi zůstavitele a zpeněŽit je v dražbě dobrovolné vyplývá z

ustanovení § 175 u občanského soudního řádu.

Popis předmětu dražby:

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

Údale o předmětu dražby uvedené v této dražební vyhlášce, zejm, pak o popisq 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 věcijak stojía leží.

Závazky, které zaniknou zpeněžením předmětu dražby
- nejsou

Ve smyslu ustanovení § 337h o,s,ř. zanikají dnem právní moci rozvrhového usnesení dle ustanovení § 175v

o.s,ř, zástavní práva, věcná břemena a nájemní práva na nemovitostech váznoucí s výjimkou věcných
břemen a nájemních práv uvedených v ustanovení§ 337h o.s.ř. Pravomocným skonČením likvidace dědictví
ve smyslu ustanovení § 175v o.s,ř. zaniknou proti dědicŮm neuspokojené pohledávky věřitelŮ a jejich

zajištění.
Nařízené exekuce a exekuční pYíkazy zanikly smÉí původního vlastníka nemovitostí,

Omezení, které zpeněžením předmětu dražby nezaniknou
- nejsou

Další podstatné okolnosti o předmětu dražby:
- nemovité věci nejsou vyklizeny, navrhovatel je nebude vyklízet, vlastnicWí případných věcí umístěných

na nemovitých věcech přejdou na vydražitele jako součást či příslušenství nemovitých věcí, neboť
nemovité věci, jsou draženy, jak stojía leží,

Bod 5. Výsledná cena draženÝch nemovitostí:
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing. Jiřího Laciny, ČÍslo posudku 5303-
4B|2OI9, ze dne 2Z,7,2OI9, předmět dražby byl oceněn na částku 38.011,- Kč
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Bod 6. Neinižší podání
lie]niŽŠÍ podáníČinÍ: 25.340,- Kč (slovy: dvacet pět tisí,c tři sta čtyřicet korun českých),

W 7. Minimální příhoz:
'"Íinimálnípříhoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení dražby na částku 1.ooo Kč

Bod 8. Dražební iistota
DraŽebníjistota byla stanovena na Částku 5.0OO,- KČ (slovy: pět tisíc korun českých) a musí být uhrazena
] _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 symbol bude uvedeno:. IC u právnických osob

. rodné číslo u osob fyzických

. datum narození u fyzických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno
Jako soecifický symbol se uvede číslo dražby bez písmene,D, U. 19135.

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

Dražebníjistotu nelze uhradit šekem ani platební kartou.

LhŮta pro Úhradu draŽební jistoty začíná dnem zveřejněnídražebnívyhlášky na Centrálníadrese 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
nejzazŠÍtermín sloŽenídražebníjistoty s dražebníkem v dostatečném předstihu konzultovat.

SloŽená draŽební jistota je účastníkům, kteří se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení
dražby stejným způsobem, jakým byla složena.

Bod 9. Reqistrace účastníků dražby
DraŽby se mŮŽe ÚČastnit pouze ten, kdo zaplatil draŽební jistotu a je Účastníkem dražby probíhající na
portá l u www,d razby-exe kuto ri. c z, kde prokáže svoj i 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, zaměstnanci
soudních exekutorŮ, a ti, jimŽ v nabytí věci brání zvláŠtní právní předpis. K dražbě musí být dražitel
přihlášen nejpozději 30 minut před jejím zahájením.

ÚČastníkem draŽby se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede základníregistraci na
draŽebním poftálu www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registračního formutáře
umístěného www,drazby-exekutori,czlregistrace zpŮsobem tam uvedeným provozovateli dražebního
portálu. ÚČastník je povinen vyplnit v rě9istračním formuláři všechny povinné'údaje, jinak mu nebude
umoŽněno registraci dokonČit. ÚČastník je povinen v registračním formuláři uvés| pravdivé a aktuální
informace, jinak odpovídá za Škodu, kterou neuvedením pravdivých informací způsobí. V případě, že po
provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním formuláři, je účastník
povinen toto oznámit provozovateli draŽebního portálu. Provozovatel dražebního portálu zajistí, aby byl
registraČní formulář v elektronické podobě uložen v uživatelském účtu účastníka a přktupný všem
uŽivatelŮm k jejichŽ draŽbám se účastník přihlásÍ. ÚČastník je povinen si při registraci zvolit uživatelské
jméno, pod kteným se bude elektronických dražeb účastnit pod statusem účastníka či dražitele, Uživatel je
povinen zdrŽet se užívání jakýchkoliv hanlivých, urážliuých či vulgárních označenr, v opačném případě je
administrátor oprávněn podle svého uvážení bud' registraci uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo
změnit jeho uživatelské jméno.

Pro fyzickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit jako dražitel a draženou věc nabýt do svého
Bilučného vlastnicWí, platí, že je povinna vyplnit registrační formulář označený ,,FYZICÁ oSoBA" a tento
opatřit srným podpisem s úředním ověřením a doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli
dražebního portálu.
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;': fYzické osobY, které mají v Úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé a nabýt draženou věc do:'cciového sPoluvlastnictvÍ, jsou_povinni vyplnit iegistrační formulář ornaeený ,spóruúrnsrruňKÝ poĎíli
' nŤ*i uvedou zejména, v jakém poměru jim má být udělen příklep . Řté"r ," ,lolečných aražitótů-ř::Évněn ijménem ostatních draŽitelů činit podání a tento všichni opatřit suý*i ,iř"áne ouÉrenýml Óáápiiv
= 

r,:ručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu,

:-: iaické osobY, které.majív Úmyslu se dražby účastnit jako společnídražitelé - manželé a draženou věc-"a:'fi do sPoleČného jmění manželů, jsou povinni vyplnit řegistračníformulář o.nue"ný ,spóřČŇř;MÉŇi
"n,:',ŽELŮ", v němž uvedou, ktený z'manželů bude ji en"rn rninz"tů činit pooaniá-Ěnto oba opatřit s,ným
-'ecně. ověřeným podpisem a doručit provozovateli dražebního portálu.;-c právnickou osobu, která má v Úmyslu se draŽby Účastnit a draženou věc nabýt do svého uilučného
, asřrictv| Platr, Že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce neoá ;iné osoby,'která je
:Právněna za právnickou osobou jednat, vyplnit formulář označený ,,pRÁvtllcrÁ oSÓBA.,, v némž osobá,
<teá formulář.vYPlňuje,.oznaČÍ, z jakého titulu vyplývá jejíoprávněnilednat za právnickou osobou a tento
cPařjt srnim Úředně ověřeným podpisem a spolu s ovéřeným aktuáiním rnýpisem z obchodního rejstříku
doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu.

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

Pro ÚČastníka, kteryÍ má v Úmyslu se zúčastnit dražby a svědčí mu předkupní právo k dražené nemovitosti,je Povinen tuto skuteČnost prokázat zpŮsobem stanoveným níže. Za prokázání předkupního práva, nelze_li
tuto skuteČnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považuje zejména doru8ení uťtuálnít,o rnýóisu listu
vlastnictvÍ, Či originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy, zníž přóarupníprávo vyplývá,

Bod 1o. odeslání reqistračního formuláře

ÚČastník, abY se mohl ÚČastnit draŽby, doručí vyplněný registrační formulář provozovateli dražebního
portálu jedním z následujících způsobů:

a) RegistraČní formulář vytiskne, vlastnoruČně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit a
nechá listinu Převést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podobě ho doručí
provozovateli dražebního portálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.

b) RegistraČní formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří sr4í,m 
,zaručeným 

elektronickým
PodPisem a v této formě ho doruČÍ, je-li to možné, provozovateli dražebního poftálŮ do jeho datóvé
schránky:dbdfdti.

c) RegistraČní formulář osobně podepíše před uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se účastnit a
souČasně mu ProkáŽe svoji totoŽnost platným osobním dokadóm. protokol předá uživat'eli, ktený ho doručí
do datové schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konverzido elektronicŘé poáooy.

VYPlněný registraČní formulář musí být 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: ZPŮsob draŽby, způsob registrace dražitelů i veřejnosti a postúp při oraÍbě Í" ."Óiá:re.-r!
internetové adrese: http://www.drazby-exekutori.czlnapoveda.áspx

Bod 11. Úhrada cenv dosažené vydražením
VydraŽitelje povinen uhraditcenu dosaŽenou vydražením ve lhůtě; do 45 dnů od skončení dražby,

UhradÍ-li vydraŽitel cenu.,dosaŽenou vydraŽením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu
draŽbY k okamŽiku udělení příklepu. Je-li dražba zmalena uyáružit"t"rn , draiební jistota složená
vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby.

VydraŽitelje plátcem daně z nabytí nemovitrých věcí a je povinen nejpozději do konce třetího měsíce
následujícího po měsíci, v_ něli byl zapsán vklad práva- db katastru 

'nemóvitostí, 
podat ; ,Éi;8

PřísluŠného sPrávce daně přiznání k dani z nabytí nemovibých věcídaň vypočítat a záptalit. Dále vydražitel
uhradí správní poplatky spojené se zápisy na příslušném katastrálním úřadu.

ý'
Y
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:-: ,".:ražitele je dražba provedena bezúplatně,

ts€d 12. Prohlídka předmětu draŽbv
:-:,- :ka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
- :er:rín dne: 21.10.2019 v 9:00 hod.
] :er:rín dne: 23.10.2O19 v 9:00 hod.

i':ic prohlídky se stanovuje: před Katastrálním Úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště

--eské Hradiště, Svatováclavská 568, 686 01 Uherské Hradiště.
:-:hlídka bude provedena v rámci možností, nahlédnutím do dokumentace k předmětu dražby, znaleckého
:,.-<udku, listu vlastnictví a katastrálních map.

Bod 13. Předání předmětu dražbv
_estliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu draŽby, ve smyslu § 30 zák. Č, 2612000 Sb,, je draŽebník
:cvinen předat bez zbytečného odkladu vydražiteli předmět draŽby a listiny, které osvědčují vlastnictví a
.scu nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu
l:ažby. O předání předmětu dražby bude sepsán,,Protokol o předání předmětu dražby". Veškeré náklady
scojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražite|, vy,jma nadbytečných nákladů vzniklých
z důvodů na straně dražebníka.

llebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, týž den pYechází na vydražitele odpovědnost za škodu zpŮsobenou vsouvislosti s předmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu draŽby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za
škodu vydražitel.

Ve Valašském Meziříčí 1B.9.2019 Ve Valašském Meziříčí 18,9.2019
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