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+ it.;lláltí v*lYejuté dražby clobrcvolné elte § 20 zák.č. 26/2000 Sb.
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ijotl },'lO;irači:lii rlražebníke 3 navrhovate|e
_ipŽe$ra
Íox.l{e i.rc-i'ír $.r,.ú., IC: 2]792609,
=_:jllen, O:trev:,, Moravsk;r O:;rr;lva, Poštr:vní 1794l17, PSČ 702 00
_.:,r)áíla,,,(jí]cl-ic-i tí, tl ie;střii,l,u i,,-:uji:ílLlniKiajs1,1ýirl soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51947
:_til,:j,.'Í Jťrlllc,,ť,J 1 ýlas|illrr,erir iLi Lavýtll

,VYV v\i, bol iai.ieCIJ, CZ, et na ii : strbavy@ bonae|ecta. cZ

, iqlvilit-)_vqilrl.
;"19l,, i{areřina l-ukáčová, se siciletn Ostrava, Reální I72l2, PSČ702 00, Moravská Ostrava,
; :.,,ivcrlČitíspr,ilv,|:7llě dlLrŽníl<a M]círala Černovského, nar. 7.I.7g7B,IČ: 62953257, bytem Semteš B7,

.} * ii 7. řp.llgu ! ;=,:tť"1* cl * l ťl_ t,irg,ž ť:i.yl

i.'i,ažbtl 1;t-ci:ět;rle i'orl}lclLi eleklronické dražl:y prostřednictvím elektronického dražebního systému na
i i i_erl,]ťtoVé ad lese www. cj razby -exel<uto ri. cz

;i-rJ 3 " ř=ab§i:ti áiae_hi_l
],:i.'.t-t,iiiL-Ka (lr,'j7]L)a lluce zailájtíl.] C]ne ž9.9.20ž0 v 9.00 hod. (od této chvíle mohou draŽitelé Činit

,.l,,,:;lil,).

,j.;ti "1. Uil,,"r-i,=t, r_r; 1;Ě*.§i
,:i:iiir,-,t li:.,i,.l illl1.1|,;? D"]i]e sl(!.nčerr;r nejdřive Crle 2§.9.2O2O v 9.30 hod, Dražba se však koná, dokud
,ii:ižiltie i-iilí ;,:,,,.1:ní (!336i odst. 11 o.s.ř.); tsLrcje-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
,:l,otlčtttí r_lr.:ži;y učitieno podárri, prosunuje se okanlžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut
,li,i 1;c:,iu:lliii1,1 i;i,iilč:tlóhi:6lociání, irebude-ii učiněncl další podání. V takovénr případě se okamžik skončení
rl_].:Dy,.,,óL ;r;:ji.,;,,;le o pět itlinu:, dokL,rd clražitelé činí podání.
,.i_l.-iilI sc pov.,i;lL,;e:; učiněné pot];lc} v př|:adě, Že bylo systémem elektronických draŽeb draŽiteli zpětně

,_;1_ 1 .1í,lriii ; 1_1,,.ll.';, ii sc- o|-,;eví on-lirt-: v sezr]amiJ přijatých podání"

j,.ii 5, ť_i_cd_r:.:; ;t$i_g_i_t}y.
i'i:i];r;ěil:lli tll;j7'"\/.jsr..,u rleiiicvité věci zapsané na LV č. 206 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
,i;i;;,;|rálllí p;,lct;višiě i]artiubir:e, pto obec Řečany nac1 Labem, katastrálníúzemíŘečany nad Labem, a to:

1)i)ZEnli:,l\ Da!L C. ::,, i'ii2,-:astrlvětlá pictha a nádvoří, součástí tohoto pozemku je stavba č.p.74 -
ll!(lictll u i;.isir r",;_,i'ij iit]Cijily llil(t i._ai'iertr,

l,U/tj]iiÉ]Á ,..,a;c. ,.-. -,) |)lI'i -- L,:lL:r'.lii ;.rloclia,

Jptávrrěrli rta,,,lilůvaiele cJispcttioval s nemovitostmi vyplývá z toho, Že navrhovatel je insolvenčním
:,ijrávc.íir cllužrliKe, llšillovitosll jscu řádně zallsány v soupis;e majetkové podstaty dle zákona č. 18212006
:,i,,., it r 

ju,,n't,ilČi ií z:llturl.

i'i.. 1'.,i: 1,-,řt:,,1 l ;'ě1 r; r,1 l q;|-l y;

,, ,:.itlrěit:ltI t:iiili.,,,]{: i]ijiuvil]il r_lv{_..jtlolfiu, sittl,_lvaná jiŽrrí Části obce. DŮm je převáŽně v dobrém stavu a je
l',i,, čaiste,_t-li: í-\::i\Jllstl,L]kci v roce '20IZ-2aI6 - střecha, komín, vstupní dveře, okna, přívod vody, bojler,
,,,,.lcity,ii, ",ili,, r,_;ilLcčrlě poctlail,;, ruzvcdy elektro, toperiÍ. Má jedno nadzemní podlaží, není podsklepený, je
,, t ;;iit1., .; li,-]lrii vyl.;,;rlov,::né ol;,;,;né podkrovÍ. Je cihlový, stropy jsou z clřevěných trámŮ, střecha je
,,rulo,,,i, ::t,řeŠr li iii-ytirrLt |vcří t;rŠi<rr.
jispozičrrě je ciůrrl řt:šen jako j+ 1. V domě se nachází zádveří, chodba, kuchyně, obývacípokoj, dalšídva
,;,';kcje,!,,'lL; l"l,;llpelrla. Pocilahc,,vá plocha činí BB,00 m2, Okna jsou v objektu v části dřevěná, v části
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plastová. Podiairy jsou řešeny keramickou dlažbou a koberci. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou s
vestavěnýnl i spotřebiči,
Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V, vodovod, dům má připojení na veřejnou kanalizaci a
rozvod zemnílro piynr,r je k dispozici, ale není připojen. Vytápěníje řešeno elektrickými přímotopy, ohřev
vcdy bojlerenr.
iiilehlý rcvinatý pozemek je bez porostů a oplocen, K objektu náleží starší kůlna, parkování přímo u
,; i, lcktu .

3ližší popis přecinrětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka.

Úc]a;e o předrrlětu clražby 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 dražlsy za nesprávnost takových údajŮ tedy neodpovídá.
í,j;|_lyv.ltei přei-,Ír-á ni-.tnovité věci jak sto.1Í a leŽÍ.

Závazky, které zaniknou zpeněžením předmětu dražby
. Zástavrrí právo snlluvní dle Smlouvy o úvěru č. 1000/517002-01lÉ101-001/00/R a další

pohledávky clle čl. IL B smlouvy vzniklé do 25.02.2076, oprávnění pro Hypoteční banka, a,s. dle
Sntlouvy o zřízení zástavního práva podle obč. z. č. 1000/517002-01/15/01-002/00/R ze dne
2.9,7 ,2a75,

So,tviselt,," zápisy
ZávazeR rrezajislit zást.pr. ve výhodně.lšínr pořadí nový dluh dle Smlouvy ozřízení zástavního práva
pocle oi]. Z. Č, 1000/5 fla02-07l75lu-a02l00lR ze dne 29.7,2015,
SOttvt:t:ltcí zclpiSy
Závazek neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého dle Smlouvy o zřízení
zástavníllo práva podle ob. z. Č. 1000/517002-07l].5la]""002/00/R ze dne 29.7.2015,

ůlrezení, které zpeněžením předmětu dražby nezaniknou
" \/ěcné i;řc-nreno (podle listiny) zřizení provozování opravování a udržování distribuční soustavy

(Kallelor,ótlo vedení NI\ 1 kV a pojistkového pilíře), provádění úprav za účelem její obnovy,
u-ýntěny, modernizace nebo zlepšení její výkonosti, včetně jejího odstranění - v rozsahu
vyntezertém geometrickýnr plánem č. 515 * 68512016 oprávnění pro Čtz Distribuce, a.s. povinnost
k parcele St,]712 dle Smlou,ry ozřízení věcného břemene - úplatná č. IV-12-20147LtlvBlz ze dne
2a.02.2"al7.

Dslš"r_psr.l5!ě!rl3l-o ito l n osti u pl§dflr§šLdIezby.
- |:e tluviturti nejsou vykIizeny, rravrhovatel je nebude vyklízet, vlastnictví případných věcí

unrls[ěných v nenlovitosti, které jsou součástí či příslušenstvím nemovitostí, přejde na vydražitele,
nebot' nenrovitosti jsou draženy, jak stojía |eŽÍ.

Bod 5. Yýsle.lná cena ar ých nemovitostÍ:
Cena přednlětu clražby byla zjištěna posudkem sorrdního znalce XP invest, s.r.o,, Ing, Jitka Mašínová č.
i166B-1446/20)a ze dne 15.7.2020, předmět draŽby byl oceněn na částku 1.900.000,- Kč (slovy: jeden
irrlli,orl devěL sel il:;iu i<orun Českých),

í}od 6. liginižší p§didrri
NejnižŠí poclání čirrí: 1.900.0CI0,- Kč (slovy: jeden nrilion devět set tisíc korun českých),

Bod 7, tiiltu:elu_přt ttea
lÝinirnální přínoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení dražby na částku 20.0O0 Kč

:jurl 8. **Ž_"_{::Ú Ístqta
DraŽel.rrrí ]i5tota Llyla stanovel}a lld Částku 5CI0.000,- KČ (slovy: pět set tisíc korun Českých) a musí být
uitrazena 3 crly před zahájenírrr draŽby a to bankovním převodem nebo vkladem na účet dražebníka
č.ú" 3435960389/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Jako variabilnísymbol bude uvedeno:

. IC u právnických osob

. rodIlé číslo u osob fyzických
+ datunr narození u fyzických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

]ako spgcrflekílcllni.J_a.lse uvede čísio dražby bez písrnene,D", tj, 20140.
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K p|atbě rla ÚČet draŽebrríka burJe ;lřihlédntlto, jen bLrde-li hoclnověrným způsobem před zahájením
,lražebního jecin;irlí pr-okázáno, že 1;lalba na účei dražebníka také došla.

]l :žebi ií 1i:,icitl, l.:l;:c r-rhracjii Šcii.cr ri ani platební kartou.

.irůia pt:,o jltr;ciu drrlžeorlí _]istoty začírlá dnerrr zveřejnění dražební vyhlášky na Cerrtrální adrese a končí
3 diiy pře* e;lirájerrím dražrry.

Jokud by sloŽr:iií r]raŽební ;istc.,ty nei:ylo provedeno zpŮsobenl vylučujícím jakékoliv pochybnosti, či
l,:1ost.lieČnýnr pi,cd:;tihenr před zairájením dražby, vystavuje se zájemce o účast v dražbě riziku,že nebude
,. jlaŽl,! pr'ip.lši.ii,, i( ods[rariětli toiicto rizixa by n-rě| zá_lemce o ÚČast v dražbě způsob a jemu odpovídající
i.:_J..l-/,i .ťi lli ] ;ii,ž,:t}í cltalŽcbtlí .l,si.,ty s draže:tríkent v dostateČrrém předstihu konzultovat.

.,]1,1;:elá ljrižci-,tli ji:lota je účastrlíkůnr, kteří se neslanou vydražitelenl, vrácena neprodleně po skončení
1.riair]Dy sii:jrrýr, i .l1;Ů:;oi;eirl, 1;ikýr;l oyta sloŽena,

d u ii :} . i,i qg1 ;;g1;; ! e i_l,Č.rarri: h Ů_ l! r ; Ž_!y
,]:,žt-,v .e lrli;;,: _lč.,stnii puLlze ieil/ kdo zapiaitil .jražební jistotu a je Účastníkem dražby probíhající na
;|,|,_:]]|.] !^,]!!lv. :1-1l.]lj)l-ťxel.(t]toíl.c,l, i..rle prokáže svoji totožrrost.

,jraŽbi sť ll€sl1,IÍj;l1,o ilraŽitel Úcastnit povinný, rnarrŽeI povinného (případně bývalý manžel (ka) povinného,
;;lkr.rd j:,cil |JJs';iženy tlenlovil.osti dosud ve společném jmění manželů) a vydražitel, který nezaplatil
;-re;vyŠŠÍ podání v předchozí draŽbě, jakoŽ i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci
lc,udních ťxekuloiů, a ti, jinrž v rrabytí věci brání zvláštní právní předpis. k dražbě musí být dražitel
,iii,iášen n.:jl_ic:li1,:ji jL'i ttlinrit přecJ jejínr zahájenÍm.

.,.]_,:;[:]Í|,,,ji; i,l.] :i y sr: r,iŮŽ. ,.t;,t 1...l,"lclá fy.:ick,i rrebc; právnická osoba, která provede základní registraci na
.ltaŽeLrlílit pt rlálu \,\lww,clrazDy-exe|iuiori.cz a prokáŽe svoji totožnost odesláním registračního formuláře
.rrrtístěrtóirc v,rrv,,t"t1l-azby-exeKL]tcl i.cz/regisir;lce zpŮsobent tam uvedeným provozovateli dražebního
.ri-;riáii;, ÚČ;stirl!l ;c tlovinert vy1llrrit v registr-aČnírn formuláři vŠechny povinné'údaje, jinak mu nebude
_lriioŽrlěi-;o rcilisi1-1lci c]okor,čit. t;i.rstnil< je povinen v registraČním formuláři uvést pravdivé a aktuální
lliorrtlace, jir,;ri"l uclpovídá za šxoiitt, kterou rieuveclením pravdivých informací způsobí. V případě, že po
lltJrlic]etli lL],,ri:;'.l :icť,Jo.1cle 1,1 jlkekolr zrnéně v úciajích uvedených v registračním formuláři, je účastník
,,,-,,,illtn,l-,|cl ú",]-:l-t rit provoztlvaleii dr.ižebníilo portálu. Provoiovatel dražebqího portálu zajistí, aby byl
;,JJ::iii :.]a, ,i fe r i; rl, .,li v eieiiir,:irici,e podo|tě uloŽen v uŽivateIskénr ÚČtu ÚČastníka a přístupný všem
iiŽjvateiŮllt { jťJ.il;: craŽbárrl se ÚČaslník přiirlásÍ. ÚČastník je povinen si při registraci zvolit uživatelské
,lriérto, i]uC k|.ji)llll se birde eiekirorlických dražeb účastnit pod statusem účastníka či dražitele. Uživatel je
l-.i.-,virt.ii .:ciŽti_:e i-;žívárrí jakýchkoliv hanIivých, uráŽlivých či vulgárních označení, v opačném případě je
.r!]íl]iIri;|íÚ[or opr-áviiěn pc-rcilel svť-irc, uv/rŽení bud'regis|raci uŽivatele a jeho učet bez náhrady zrušit anebo
lil lěl-iit jet-tcr uživatei:;i.é jnrérro.

,,],, ii,,]ici.i,.. _;i;,.,"]_ ,,.icr; i;i;i v, l,,;ll,/siL.] s.j cliažby účastnit jako dražitel a draženou věc nabýt do svého
. jl,,lČ, :.:ir,-, ,,i;l],,. l,.\,i, p|:llÍ, žr,,.1: 1,,o,rinil;r rypin,t reqisl_raČní formrriář označený ,,IYIICK^ OSOBA" a tento
.;1,,a[řii s,.,ýl]l i]!.)i-lJJireill s ť;řeclilirr ověřeriím a doručit jedním z níŽe uvecjených způsobů provozovateli
i.];,:žebníi-ro pu1-1ái u.

,]'ro fy'zici.,é osuLy'. l.,teré rrr;ijí v Úil,yslt-t se dražby účastnit jako společní dražitelé a nabýt draženou věc do
,lt,cjÍ|ovéilo spc,i.ii,l s[tliclvi, 1sou pcvinni vyplnit registrační formulář označený,,SPOLUVLA5TNICKÝ poDÍL"
, i-iěrrlž ,.lvl,di-ll.; ,],jl,1]én;, v ,].rkú,Il 1-,otttěrl jilll nra být udělen příklep a který ze společných dražitelů je
,, l.' "i,.,t , l,,,_:i,,,l;l u!i;lL!li[]l ljiiiŽl[ťiŮ ,_,irriL pcdárii a tel]to vŠiclrni opatřit svýnri Úřeclně ověřenými podpisy

.,, .j,Jri,Č]t.jc,,irlii ir . riiŽc ,.lvi:cicrlýiil :1"lŮsobŮ prcjvczovaleii draŽebnílio portálu,

i]'to ťyziclé ,js]oi,y, které nrajiv únlyslu se dražby účastnit jako společnídražitelé - manželé a draženou věc
ri;být.Jo sl,uicčiréno.1nlění rilatlželů, jsou povinni vyplnit registračníformulář označený,,SPOLEČNÉ:vĚruÍ
/]l\i\ŽELŮ", rl rrětriž irvedou, llterý z rnanžclů uude jrrlénenr manžeiů činit podání a tentó oba opatřit svÝm

i:ře,.1ně ot,ěřett,,,;rl pl_;i_lpisetn a c]orL:čit provo;lor.,ate li rjražebního portálu,
i'r; i-:i.lvl,ili,ulil ll:,Ji]l, literrl ini; r,iinriisii, si: ciražby účastnit a dražerlou věc nabýt do svého výlučného
]l,,iili:i\,,, ,,,i.,,: , t: j_: ;,;r,lvl,jilai l-]ll-,:jailť,lir i.|vit Ii Sťiji1o statr-rtárniho zás_tupce nebo jiné osoby, která je

,,1 l-,.lvl,iir.i ,/c] |)i,l ,,tlii.].oll u:_ i;Lj, 1utiIr.lL, ,,ypr!lliL Ícrlrulář ozrraČený,,PRAVNICKA OSOBA", v němŽ osoba,
;i,|..lá iůr,jlL,iái ,",71-,liit;je, oztr:;čí, :: jai,lélro t,ituiL; ryolývá její oprávněníjednat za právnickou osobou a tento

Sltilllil l (ee]l\clll 5)



Ji_j;jtřit s,,,ýrrl ť;řtilitc ověřetlýrn pr,clpisetn a spolu s ověřeným aktuálnim výpisem z obchodního rejstříku
, it tlčii ,ic jr,iri i : i:'.že trveijerrýt_ti zL;ů:;obů prov;;:cvateli dražebniho portáíu,

r'r-o právrlicxou osobu, která rllá v ťrntyslu se dražby účastnit jako společný dražitel s jiným dražitelem, platí
;liinlěřeilě přeiicilozí ustanovení.

Pro účastníka, kt,erý ntá v úmysiu se zúčastnit dražby a svědčí mu předkupní právo k dražené nemovitosti,
le povirierl tui.c :;rutečrtost prokázat zptisobent stanoveným níže. Za prokázání předkupního práva, nelze-li
..j_u siit]I,ťaiic.,i .,j,slit ztl spisit soudilího exekutora, se považuje zejména doručení aktuálního výpisu listu
,i-I5tn;.|vi/ :,i ,.lr-ig,lrťilu ilebo iiřecrlě ověřerré kclpie sn,rlor"ivy, znÍŽ předkupníprávo vyplývá.

tl.; ci j" J. lld ť9l+._il]_agg!5l5a i rr í h o f o rrn u l á ře

,,-lčastníl<, aby se rrlohl účastnit clražby, doručí vyplněný registračrrí formulář provozovateli dražebního
pcrtálu jeCnínl z irásledujících způsobů:

,;) iieljijl-,".lČtli li,i,rru]ář vyti:;ktic, ,,,i;,9r.t roruČtlc i]oc]el]ÍŠe, nechá svŮj podpis na formuláři úředně ověřit a
ii,ťj lá ii;Iillu l,,'.lv jsL lltj!.oi izu!,.ri]uu kct-rverzí c]o elektronické podoby. V této podobě ho doručí

i)lovoZovatljli cirr,Žebrrino porlálu tla,]eho emaiiovou adresu spravce@e-aukce,com.

lr, Reqistr.,črri ťorrnulář převede co íorilátu.pdf, dokument opatří svým zaručeným elektronickým
,-,.lclpiscit"r l v !L]tů iorrně ho doručÍ,;e-li to nloŽné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové
:,Cn lá n ky :tl Dr]itj li"

' iieL;i:,.ilr:tll i',;ii,l.ulář ostli,,itě 1;oCepíše přecl uŽivatelenr, jehoŽ draŽby má v úmyslu se účastnit a
,,-.,..i:tlč,ii ].] pí1.1láže sv",ji .tt.,,;ožtlcsl pIatnýnr osobnírn dokladenr. Protokol předá uživateli, který ho doručí
L,-,Jarlvé sci-:r;tlii,y provozovai[ele portálu převedený auiorizovanou konverzí do elektronické podoby.

.,plrlěirý rcqistr;Čtli í'orrrrulář rrrrlsi být doručen provozovateli dražebního portálu nejdéle 24 hodin před
- :,l',;jei lítl i cralŽr,),.

../_; [,so,,l irlicrrllcvirl, o prostr_tplu 1lři ,rražbě a odkaz na internetové stránky, na kterých je tento postup
,,:-c],iť,,: Ji,!i:; ,,,,:it.ib|,.,1;ii;.li, r-egisttacc c]ražitelů iveřejnosti a postup při dražbě je zveřejněn na

,ii ťiilL:tara, a]L]ii:]r.]: !iiip.i1 ,.i,,,l.., ll.j!-],1.1tltilli,-l_i.{ji§i;nYedáj]§Ěš

iJ +ti l, t, L|i_lr;qd;i ce rr yJ §s; Ž€ í, é v yd raŽen i m
'.tydr-ažitei ,lc pl,.ivinetl uhradit cerlu dosaženou vydražením ve lhůtě: do 30 dnů od skončenídražby.

.-rl:r;r(ii,li 
",,_l 

ji-:žii,.-,: lenu c]oiiženc,l vyclraženíil v ternrínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu
.li-i.lr,r1, ,. l il."l,iil : u i.:0ěietli 1-;i'Íi,.iel_iu, _]e-li c]raŽba znlařena vydraŽítelem, draŽební jistota sloŽená
,, 

i clažitciil;l \,,i_,i:ri ,ě 1e.,1ílio plis|,;šerjství 5e pcuži;e na náklady zmařené dražby.

vi,ctražirel jc E:iátcern daně z nabytí nemovitých věcí a je povinen nejpozději do konce třetího měsíce
,,:,:lcd_ljici|,o pt, n,ůsíci, v rlětttž byI zapsán vkiad práva do katastru nemovitostí, podat u místně
llříslušnéirc splávc-e cl,:ně přiznání x dani z nabytí nemovitých věcídaň yypočítat a zaplatit. Dále vydražitel
,lirracjí spiávrli p,i_;pl;rlky spojerré se zápisy na přísIušném katastrálním úřadu

i., ,jr;žbi. i,i,úv(]"]ťil.j le;:úp atrrě

3r:rJ }. 2.j"_i§iiÚ-iLa_g,edi]]jjlu_crc{by
;]i,ohlíuka pi'eurt,ětu clr;žb;l byla stanovena na tyto dva ternríny:
.i. tei-iliit-l cjile; :.5,i}.2ti2ů v 1$;tjú had.
.. tert tlírl iirle. ]"6.9. 2ů?.ů v §:ůil irod.

"';ls,;.tl l,rr,;]li,.]i,; ],.] si;:ltovuje: přcj předirlěLenl r]raŽby, ŘeČany nad Labem, 1. máje Čp.74
-.,i..,il ,,],l,,l;l,,.,l l,C ijjc!Q/ iil_ti.l ili:r přcirlět rlr"ažby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku

:-,i,:;i;-l,:r,L, t]i-il.i-,r, l]J(Je ploiilícli.t prrrvedelia v rárr]ci rnožností obhlídkour z veřejně přístupných komunikací
;: plocir, ; c.jlť t.,i,,é rlahiildllLltílll ciJ Col<unrentace k předmětu draŽby, znaleckého posudku, listu vlastnictví
,l i<atas[r;,liircl i t rlap.
',/;.iliecient k pcriize cojckiu je pciryb účastníi<ů mažný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby,
;telilě tai.. je titrl,ilo rr.l prohlídktl 1,iřizpŮsobiL vhcdný oclěv a obuv,
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sod 13. Předání předmětu dražby
jestliže.@ředmětudraŽby,vesmyslu§30zák.č'26l.2o00Sb.,jedražebník
povinen pře'dat bez zbytečného odkladu vydražiteli předmět draŽby a listiny, které osvědČují vlastnictví a

isou nezbytné k naklá'dání s přeomětem dražby nebo osvědČ.ují jiná práva vydraŽitele vŮČi Předmětu

J*zo,. o předání předmětu áražby bude sepsán,,Protokol opředání předmětu dra1bY". VeŠkeré nákladY

,pcjeáé s pře,lánírn u pr"ur"tin, přeomětL, dražby nese vydražitel, vyjma nadbyieČných nákladŮ vzniklých

z Jůvodů na strarlě dražebníka.

l,Jebezpečí škocly na přecimětu clražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu

aiuzii rýž ,:erl přecilází na vydražitele odpov_ědnÓ,;t za škodu způsobenou v souvislosti s Předmětem

Jražuy. Je-ii vyoraž;tel v prodterií s převzetím předmětu dražby, nese nebezpeČÍ ŠkodY a odPovědnost Za

škodu vydražitel.

}S;u \1,,} ,.7020 QJi,nl-lve }0 } 2020
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