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DRAZEBNI VYHLASKA

č. D2o143
o konání veřejné dražby dobrovolné dle § 20 zák,č,26|2ooo sb,

Bod 1. označenídraž€bníka a navrhovatele
Dražebník:

BoNA ELECTA s,r.o., IČl 27792609,

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní r794ll7, PSČ:7O2 OO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51947
jednající jednateIem VlastimiIem Švoaulm
WWW.bonaeleďa.cz,

email : strbavy@bonaelecta.cz

NaVrhovatel:

AAA INsolvENcE oK v.o.s., IČ, 29355940
se
_sídlem Nový Jičín,K Nemocnici 168/18, PSč 741 01, korespondenční adresa Letenská 714, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, insolvenční správce dlužníka Karolína Kočicová.
nar.
z3,4,I987,Ic 86882864, bytem Bánov 513, PSČ: 687 54
Bod 2. Zoůsob orovedení dražbv:
DraŽba Proběhne formou elektronické draŽby prostřednictvím elektronického dražebního systému na
internetové adrese

www.drazby-exekutori,cz

Bod 3. Zaháiení dražbv:
Elektronická draŽba bude zahájena dne 11.1.2021 v 9.oo hod. (od této chvííemohou dražitelé činit
podání).

Bod 4. Ukončenídražbv:
EleKronická dražba bude skončena nejdříve dne 11.1,2021 v 9.3o hod. Dražba se však koná, dokud
dražitelé činípodéní(§336i odst,_ 4 o,s.ř,); Bude-li v pos|edních pěti minutách před stanóveným
okamžikem ukončenídražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončenídražby na okamžik po
up]ynutí pěti minut od posledního učiněného podání, nebude-li .učiněno dalšípoáání. v takovém
případě se okamžik skončenídražby opět posunuje o pět minut, dokud dražiteléčinípodání.
Podání se povaŽuje za uČiněnépouze v případě, že bylo systémem elektronicloých dražeb dražiteli
zpětně poWrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.

Bod 5. Předmět dražbv
předmětem dražby jso_u nemovité věci zapsané na Lv č, 127
u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Žatec, pro obec Liběiice, katastrální územíDobříčany, a to:
- pozemek p.č.St. '18/3 - zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek p.Č, 18/1 - ostatní plocha
- pozemek p.Č. 970/1 - ostatní plocha.

-

zbořeniště

s nemovitostmi wplwá z toho. že navrhovatel je insolvenčním
správcem dlužníka, nemovitosti jsou řádně zapsány v soupise majetkové podstaty dle zákona
č, 78212006 Sb., insolvenční zákon.
OPravnění navJhovatele disponovat

Popis předmětu dražby:

předmětem

dražby jsou pozemky ve funkčnímcelku se stavbami skladů nezkolaudovaných a
nezapsaných v katastru nemovitostí, to vše v k.ú. Dobříčany, sklady nejsou kolaudované, ňejsou

vyřešeny majetkoprávní vztahy.
skladovací areál se nachází v obci Liběšice, část obce Dobříčany - okraj obce přfezd je po částečně
zpevněné průjezdníkomunikaci. v místě je možnost napojení na inžénýrskéďtě eiektro a vody.
poz€mky jsou rovinaté, mírně svažité.pozemky jsou vedeny jako plocha veřejná
a plocha bydtení

-

smíŠená.Stavby jsou stavby skladu - chladící technoiogie a zastřešená rampa. eiíslušensivíwoří
přípojky veřejných sítí.pozemek je oplocen, včetně pojezdové brány. celková plocha pozemků činí
2764.m2,

Sklad 1 - zastavěná plocha 306 m2 - jedná se o nepodsk|epenou stavbu montovaného chladícího
skladu s ocelovou konstrukcí s dozděným zázemím na betonové základové desce s dlažbou. Stavba je
napojena na Vodu, elektřinu a odkanalizování do jímky. Ve stavbě je chladícízařízení, el. Přímotop
v kanceláři. Dveře a vrata jsou plastové/ okna jsou plastová. sklad má 3 skladovací prostory/ 2 wc
kuchyňka, kancelář,
Sklad 2 - zastavěná plocha 36 m2 -jedná se o nepodsklepenou stavbu montovaného chladícího skladu
s ocelovou konstrukcí na betonové základové desce s dlažbou vetknutou do ocelového přístřešku.
Stavba je napojena na elektřinu. Ve stavbě je chladícízařízení, Dveře jsou plastové a okna nejsou. ]e
zde jeden skladovací prostor.
Rampa

-

zastavěná plocha 84 m2 - jedná se

o nepodsklepenou stavbu původnízastřešené rampy

s ocelovou konstrukcí s dozděnými stěnami na betonové základové desce se zámkovou dlažbou, bez

omítek, střecha

nejsou,

,,

je

plechová. stavba
, ,"ý,

je

napojena na elektřinu, dveře

a vrata jsou plastové, okna

Bližšípopis předmětu dražby je obsažen ve znaleckém posudku, kteď 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 navrhovatel dražby za nesprávnost takových údajůtedy neodpovírdá.
Nabyvatel přebírá nemovité věci jak stojí a ležÍ.

Závazky, kteřé zaniknou zpeněžením předmětu dražby
. Zástavní právo smluvní k zajištění dlužnéčástky 3,09L.237 Kč s příslušenstvíma k zajištění
budoucích pohledávek zástavního věřítele, Keré vzniknou v budoucnu až do uýše 3.500.0OO
Kč, oprávnění pro: EFES , spol. s.r,o. dle Smlouvy o zřízenízástavního práva podle obč.z. ze

.

dne 31.7.2019

Podán návrh na zřízení exekutorského zástavního práva, oprávnění pro : ZEo TMDE, s.r.o.
dle Vyrozumění soudního exekutora o podaném návrhu na zřízení exekutorského zástavního
práVa 117-EX 759/2020-6 ze dne 17,2.2020,

Omezení, které zpeněžením předmětu dražby nezaniknou

.

nejsou

Dalšípodstatné okolnosti o oředmětu dražbv:
předmětem dražby jsou pozemky ve funkčnímcelku se stavbami skladů nezkolaudovaných
a
nezapsaných v katastru nemovitostí , to vše v k.ú. Dobříčany. sklady nejsou kolaudované, ňejsou
vyřeŠeny majetkoprávní vztahy - stavba na cizím pozemku 0e zhotoven GP a příslib narovnání). Jsou
známé překážky v kolaudaci staveb.

Nemovitosti nejsou Vyklizeny, navrhovatel je nebude vyklízet, Vlastnicwí případných věcí umístěných
V nemovitosti, které jsou souČástíČi přísluŠenstvímnemovitostí. přejde na Vydražitele, neboť
nemovitosti jsou draženy, jak stojí a leží.

Bod 5. VÝsledná cena draženÝch nemovitostí:

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Bc. Jiřího Sýkory a Vlastimila Sýkory,
č. z945l9zl20zo, ze dne 20.8.2020, předmět dražby byl oceněn na částku 1.830,000,- Kč (ilovy:
jeden milion osm set třicet tisíc korun česlcých).

Bod 6. Neinižšíoodání
Nejnižšípodání činí:1.830.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set třicet tisíc korun českých).
Bod 7. Minimální oříhoz:

Minimální příhoz se stanovuje V souladu se smlouvou o provedenídražby na částku 5.ooo,- Kč

Bod 8, Dražebníiistota
Dražebníjistota byla stanovena na částku 50o,oo0,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a musí
b,ýt uhrazena 3 dny před zahájením dražby a to bankovním převodem nebo vkladem na účet

dražebníka
č.ú.3435960389/.0800, vedený u Českéspořitelny, a,s. Jako variabilní svmbol bude uvedenoi
Ič u právnických osob
rodné číslou osob fyzických
datum narození u fyzichých osob, pokud jim nebylo rodné číslopřiděleno
Jako soecifický svmbol se uvede číslodražby bez písmene,,D", tj. 20143.

.
.
.

K p|atbě na účetdražebníka bude přihlédnuto, jen bude-li hodnověrným způsobem před zahájením
dražebníhojednání prokázáno, že platba na účetdražebníka také došla.
DraŽebníjistotu ne|ze uhradit šekem ani platební kartou.

LhŮta pro Úhradu draŽební jistoty začínádnem zveřejnění dražební vyhlášky na Centrální adrese a
končí3 dny před zahájením dražby,
Pokud by sloŽení draŽební jistoty nebylo provedeno zpŮsobem vylučujícímjakékoliv pochybnosti, či
s dostatečným předstihem před zahájením dražby, vystavuje se zájemce o účastv dražbě riziku, že
nebude k dražbě připuštěn. k odstranění tohoto rizika by měl zájemce o účastv dražbě způsob a jemu
odpovídajícínejzazŠÍtermín složenídražební jistoty s dražebníkem dostatečném přealtitru

v

konzultovat.

složená dražební jistota

je

účastníkům,kteří se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po

skončenídražby stejným způsobem, jakým byla složena.

Bod 9. Reoistrace účastníků
dražbv

DraŽby se mŮŽe ÚČastnit pouze ten, kdo zaplatil dražebníjístotu a

pottálu www.drazby-exekutori.cz, kde prokáže svoji totoŽnost,

je Účastníkem dražby probíhajícína

Dražby se nesmí jako dražitel ,účastnitpovinný. manŽel povinného (případně bývalý manžel (ka)
povinného, pokud jsou postiŽeny nemovitosti dosud ve společném jmění manželů)a výdražitel, kiený
podání v předchozí dražbě. jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři',
neza.platil nejvyŠŠÍ
zaměstnanci soudních exekutorŮ, a ti, jimŽ v nabytí věci brání zvláštní právní předpis. x dražbě musí
b,ýt dražitel přihlášen nejpozději 30 minut před jejím zahájením.

účastníkemdražby se můžestát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede základní
registrací na draŽebnim portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním
registračníhoformuláře umístěného www.drazby-exekutori.cz/registrace způsobem tam uvedeným
povinné
Provozovateli draŽebního portálu. ÚČastník je povinen vyplnit v registračním řormuláři všechny'fórmuláři
Údaje, jinak mu nebude umoŽněno registraci dokončit. Účastník je povinen v registračním
uvést pravdivé a aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvidením pravdirných
informací způsobí. v případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajíchuvedených
v registraČním formuláři, je ÚČastník povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu.
Provozovatel draŽebního portálú zajistí, aby byl registračníformulář v elektronické podobě uložen v
uŽivatelském ÚČtu ÚČastníka a přístupný všem uživatelům. k jejichž dražbám se účastníkpřihlásí,

ÚČastník je
si při regjstraci, zvolit uŽivatelské jméno, pod kteným se bude elektronických
_povinen
draŽeb ÚČastnit pod statusem ÚČastníka Či dražitele. Uživatel jó povinen zdržet
se užíváníiakÝchko|iv
hanlivých,
_uráŽlivých Či vulgárních označení, v opačnémpřÍpadě je .ari.i.trat- árrj,jnii-'ooor"
wého uváŽení bud' registraci uživatele a jeho účeťbez nániaáy .ru8it un"Úo i.lnit
i.ito uiúi"r1e

Jmeno,

Pro fyzickou osobu, která má v Úmyslu se draŽby účastnitjako dražitel a draženou
věc nab,it do svého
lnýlučného vlastnictví, platí, že je pof/inna vyplnit registra3ní rorrutár óznaaný
"rrzléii''oióál"
tento opatřit svý_m podpisem s úřednímověřenírnn a doručit jedním nizá'l""a"ný.h
iporout

provozovateli dražebního portálu,

.

z

Pro fYzické.osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnitjako společnídražitelé a nab,ýt
draženou věc
do p9d.í|ového spoluvIastnictví,_ jsou povinni vypinit registrační fórmulář označený
nemz.uvedou zejména, v jakém poměru jim má b.Ít udělen příklep a ktený ze společných
lUlJ_lL,.^V
draŽitelŮ je oprávněn i jménem ostatních dražitelůtinit podání a tento'všichni
ŇÉtiw,ii,ii"a.c
ověřenými podpisy a doručit jedním z nížeuvedených způiobůprovozovateli aražebníhopohátu.

;PÓŇÚ#Ň;iň

Pro fozické osoby, které mají v Úmyslu se dražby účastnit jako společnídražitelé- manželé
a draženou
d.o".sPoleČneho.jmění manŽelŮ, jsou.povinni vyplnit registrační formulář označený
'bude
"::^l:9[
,,SPoLECNE JMENI MANZELů", u
uvedou, ktený z manželd
;m?nem manželůtinit páJani á
lšrŤ
tento oba opatřit svým úředně ověřeným podpisem a doručit provozováteli dražebního portáIul
pro
_právnickou osobu, která má v úmýslu se dražby účastnita draženou u8. Éóyt ao .ueno
uýluČného vlastnictvÍ, platí. že je,povinna prostřednictvím svého statutárního iá.tupá

iJno iina
osoby, která je oprávněna za právnjckou osobou jednat, vyplnit formulář označený
,"pnnÚŇrórn
osoBť, v němž osoba, která form.ulář vyplň.uje,.označí, z jakého titulu vyplývá její ojravrreniieanat
za právnickou osobou a tent9 opatřit sným úředně ověřeným podpisem u ;Óolu .'oirěi;ný11
uttŮirni.
VýPisem z obchodního rejstříku doručit jedním z nížeuvedených způsobú provozovateii
dražebního
portá lu.

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

pro účastníka,ktený má v úmyslu se zúčastnit
.dražby a svědčímu přejrupní právo k dražené
nemovitosti/ je povinen tuto skutečnost prokázat způsobem stanoveným' nftě, Za prokázání
PředkuPního Práva, nelze-li tuto skutečnost zjistit ze spisu soudního exekuúa, ," pouu:ui"")ái.onu
doručeníaktuálního výpisu listu vlastniďvl či originálu nebo úředně ověřené topie ,.ióuuvl
, niz
předkupní právo vyplývá,

Bod lo. odesláni reoistračního formuláře
Útastnit, aby se mohl ÚČastnit draŽhy, doruČívyplněný registračníformulář provozovateli dražebního
portálu jedním z následujících způsobů:
a) RegistraČníformulář Vytiskne, VlastnořuČně podepíŠe,nechá svůj pddpis na formuláři úředně
ověřit
a nechá listinu převést autorizovanou konvezí do elektronické póaoóy. v této podobě iro aoruii
provozovateli dražebníhoportálu 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,provozovateli draže'bního portlÍ,_, a";"ňo áutoue

schránky:dbdfdti.

c) Registračníformulář osobně podepíše před uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se účastnita
souČasně mu prokáŽe svoji totožnost platným osobním dokladem. protákol předá Ír:i"uiuri, i,iá.r no
-konvezí
doruČÍdo datové schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou
do etertronict<é
podoby.

Vyplněný registraČní formulář musí být doručen provozovateli dražebního portálu nejdéle 24
hodin
před zahájením dražby.

způ_sob_informování o.postupu při dražbě a odkaz na internetové stránky, na ktených je tento postup

zveřejněn:.ZpŮsob draŽby, zpŮsob registrace dražitelů i veřejnosti a postup při araiuě je zveřelněn na
inteřnetové adrese; http://WWW.drazbv-exekutori.czlnapoveda.asDx

Bod 11. Úhrada ceny dosaženéwdražením

vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě: 30 dnů od skončení dražby.

UhradÍ-li vydraŽitel cenu dosaženou vydraženímv termínu splatnosti, přechází na něj vlastnicwí
Předmětu draŽby k okamŽiku udělení příklepu, Je-li dražba zmařena vydražítelem, draiební jistota
složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na nák|ady zmařené dražby,
Pro vydražite|e je dražba provedena bezúp|atně.

Bod 12, Prohlídka Dředmětu dražbv
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne: 16,12.2o2o v 15|oo hod,
2. termín dnei L7.L2.2o2o v 1o:oo hod.
lvlísto prohlídky se stanovuje: před předmětem dražby, k.ú. Dobříčany, pozemek parc. č, St, 18/3,

pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v drženínebo
nájmu, neumožnířádnou
prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možnosiío'urrlíamu z veřejně
přístupných komunikací a ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k předmětu draž'by,
znaleckého posudku, Iistu VlastnictvÍ a katastrálních map.
vzhiedem k..povaze objektu je pohyb účastníkůmožný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené
osoby, stejně tak je nutno na proh|ídku přizpůsobit vhodný oděv a obuv.
Bod 13. Předání Dředmětu dražbv

Jestliže _nabyl vydražite| v|astnicwí k předmětu dražby, ve smyslu § 30 zák. č, 2612000 Sb,, je
draŽebník_ Povinen předat bez zbytečného odkladu vydražiteli přeámět áražby a listiny, tteré osvědču;í
V|astnictvÍ a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčuiíjiná prává vydražite|e vůěi
qre_fměju {Pžuv. o předání přědmětu áražby bude sepsán ,,Protoko| o-pÝeoání preametu ara:uy",
veškeré_nák|ady sp_ojené s předáním_
převzďím předmětu dražby nese vydražitel/ vyjma

a

nadbytečných nák|adů vzniklých z důvodů na straně dražebníka.

Neb_ezPeČÍ Škody na

předmětu dražby piechází zjejího džitele na vydražitele dnem předání předmětu

d.raŽbY, tYŽ den Přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsbbenou v souvislbsti s
dra_žby.

pr"arětem

Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečíškody a odpovědnost

za škodu vydražitel.

an" \}_,.}!,.,.,..zozo

v

il.c.Ů.*:y: ,,c.,?
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ane !.3.:.!.1.,...,..zozo
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