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NA §LECTA ... Vaše dobrá volba ,..
itní o dražební společnosŤ

DRAZEBNI VYH LASKA č. D2oL44
o konání veřejné dražby dobrovolné opakované dle § 2o zákč. 25l2ooo sb.

Bod 1, Označení dražebníka a navrhovatele
Dražebník:
BONA ELECTA s.r,o./ Ič:27792609,
se sídlem ostrava, Moravská ostrava, poštovní 77g4lL7, PsČ 702 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajshým soudem v ostravě, oddíl C, vložka 51947
jednající jednatelem Vlastimilem ŠtrOauým
www. bonaelecta. cz, ema i l : strbavy@ bonaelecta. cz

Navrhovatel:
AAA INSOLVENCE OK v.o.s., IČ. 2935594o, se sídlem Nolný Jičín, K Nemocnici 168/18, pSČ 741 01,
insolvenČní správce dluŽníka Joao Madureira Lobao de Carvalho, nar. 11.o1.1959, rČ_ rČo
04500636, bytem Metylovice 5Z9,739 49 Metylovice

Bod 2, Způsob provedení dražbv:
DraŽba proběhne formou elektronické draŽby prostřednicfuím elektronického dražebního systému na
internetové adrese www.drazby-exekutori.cz

Bod 3. Zahájení dražbyl
Elektronická draŽba bude zahájena dne 25,2.2021. v 9.00 hod, (od této chvíIe mohou dražitelé činit
podání),

Bod 4. Ukončení dražbv:
Elektronická draŽba bude skonČena nejdřilve dne 25.2.2O2L v 9,30 hod, Dražba se však koná, dokud
draŽitelé.Činí podánÍ(.§336i ocFt. 4 o.s.ř.); Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným otámžirem
ukonČení draŽby uČiněno podánr, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut
od Posledního uČiněného podánl, 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 elektronichých dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno - podání se objevíon-line v seznamu přijatých podání.

Bod 5, Předmět dražbv
Předmětem draŽby jsou. nemovité věci zapsané na LV č,1330 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, katastrálnípracoviŠtě Fnýdek-Místek, pro obec Metylovice, , katastrální území Metýlovice, a to:

- Pozemek parc..Č. st. 967 * zastavěná p|ocha a nádvoří, součástí tohoto pozemku je stavba č.p, 529 _
rodinný dům v části Metylovice
- pozemek parc, Č. st, 968 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí tohoto pozemku je stavba bez čp-če jiná
stavba,
- pozemek parc. č, 67814 - lesnípozemek
- pozemek parc, č. 683/6 - ostatní plocha
- pozemek parc. č, 68511 - trvalý travní porost
- pozemek parc. č. 685/10 - trvalý travníporost

Oprávnění navrhovatele disponovat s nemovitostmi vyplývá z toho, že navrhovatel je insolvenčním
správcem dluŽníka, nemovitosti jsou řádně zapsány v soupise majetkové podstaty dle zákóna č. 18212006
Sb,, insolvenční zákon.
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Popis předmětu dražby:

předmětem dražby je samostatně stojící rodinný dům se dvěma samostatnými bYtovými jednotkami,
|!Y h^^l-..J nP,* ;^
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Metylovicích, v atraktivni tot<alitě Beskyd. Dům je

:- !-Yl-- ^!Y^^L^ i^ n*alařan. 
"orrarnímč"á.řil'J"o#;ř,$;;, zdéný, má sedlovou střechu, t<rytinou je taška, střecha je ProtaŽena severním

směrem a jsou zde dvě stánípro osobníautomobil
ř'&Hi#;ř" il; #;;i.tré;ňvé jeánÓ*y , každá se samostatným vstupem. V suterénu je PŮvodní
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a

;"#'_ il.ru;i""*á;í;il;;;#puŘ'ouwu.imístnost, kuchyň, saúna, chodba, soc, zázemÍ, Předsíň a
; '- ^- ^- ^ ^ri _^_-r ^L^^L.,i^ ^L^lla,, lznl lnalnt l r \A/í' lnžniri

7!r["i.'ťJiil;";'žňá';ilffJ.-ř",.ř,i, i,ňi|o7,si iz. ĎÉrá.ióusanuje chod_bu, koupelnu a WC, ložnici,
. . Ai AA _1 n^+_^ ^^l, *4'"ov*; ilŮ;;jááil;; ffirň,;'íi; )?j""ri Ó"rt"r :q 
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#J,:ffi ia?,iír':ř";;"i;;; wC'Řucr.,vr a' spě,- onývatí pokoi s jídelnou, ložnici a šatnu, pokoj a balkon.

Užitná plocha patra je 93,B m2, Celková užitná plocha domu je 302,15 m2,

podlahovou krytinu woří dle účelu místnosti keramická dlaŽba a plovoucí podlahY. okna a dveře jsou

dřevěné. Dům je .uňá:". ň"-Úio inzunýrské sítě - elektro, přípojka vody z vlastní studnY, naPojenÍ

středotlakého plynu 
""nápo:"ni 

ná onecní Úanalizaci, ohřev tepié vody ie zajiŠtěn elektrickY v zásobnících v

jednotlivých koupelnách. Vytápění domu je plynové, ústřední,

Dům je postaven počátkem devadesátých let a je patrná skutečnost, Že dlouhodobě není Prováděna běŽná

stavební údržba,

K domu náleží velký oplocený pozemek s vjezdovou bránu, který je dále uvnitř rozdělen PlotY s brankami

s předpokladem por,ýňu- ooÁa.i.n zvířat, Ve východní části pozemku se nachází jezírko, Na terase je

umístěn venkovní nadzemní bazén 5x3 m s filtrací, Nad domem je dřevěná stavba' o PloŠe 42 m2, která

sloužila původně jako besídka, ale byla rozdělena kovovou konstrukcí pro ÚČetY ustájení menŠÍch

r,"rp"Jalrrvch zvíýat, součástí je i nepoužívaný krb se zděnym komínem, do objektu je dovedena

elektřina. Dalším dřevěným oblÓktem je přístřešek pro zvířecwo o ploše 57,00 m2, má střechu je

z pozinkovaného plechu a podlaha je provedena ze zatravňovacích dlaŽdic. Provedeno osvětleníkotcŮ,

pozemek přiléhající k domu má výměru 4423 m2 s porosty okrasných i ovocných dřevin, vYŽadující vŠak

pěstební zásah. Součástí dražby';e dále pozemek 9 výměře 42a m2, ktery není ve funkčním celku

s nemovitostí a jehož součástíje i lesní pozemek s výměrou 309 m2.

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

úaale o předmětu dražby uvedené v této dražební vyhlášce, zejm. pak o popisu stavu předmětu dražby a

; p;á"".i azávazcíci na pr"or"tu dražby váznoucíih,;sou uvódeny pouze podle dostuPných informacÍ, a

navrhovatel dražby za nesprávnost takových údajů tedy neodpovídá.

Nabyvatel přebírá nemovité věci jak stojía leží,

Závazky, které zaniknou zpeněžením předmětu dražby
. zástavní právo smluvní

- ve výši 2.350.000,- Kč, doba vzniku do 15,12,2060
_ do výše z,Ózo.Óoo,- (č,louu vzniku do 15.12.2060 pro: Fatu Hiva s.r.o., Ke Kamenině +53lIB,

Hrušov, 71100 Ostrava, RC/ICO: 6t247693,
povinnost kparcela: St.967, parcela: St.968, parcela 2O4Ol5, Parcela 67814, Parcela: 683/6,

parceia: 685lt, parcela: 685f 10 dle Smlouvy o zřízení zástavního práva podle obČ.z, Č.

5500/533625-01/15/01_ 0O2/00/R ze dne 72.0?-.2aI6. a dle Smlouvy o postoupení pohledávky ze

dne 06,02.2019,
Souvísející zápisy _y!_^^,
zárar"u nárujiítit zást, pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh dle SmlouvY o zřízenl

zástavního práva podle obč.z. č. 5500/533625-01/15/01- 002/00/R ze dne t2,02,20I6,

Souvísející zápisy
závazek n"uróžnit zápis nového zást. práva namísto starého dle SmlouvY o zrzenl

zástavního práva podle obč.z. č, 5500/533625-01/15/01- 002/00/R ze dne t2.02,2076,

. Zástavní právo z rozhodnutí správního o!99i| k zajištění pohledávky ve výŠi 227,999,52 Kč a

příslušenství pro Ceskou republiku, nČ7IČo: 00000001-001, vykonává: FinanČní Úřad pro

Moravskoslersr.ý r.rai, Ňa:ízdáině 3t6zl3, Moravská ostrava, 702OO ostrava, Povinnost k parcele

St, 967, parcele St, 968, parcele 2O4Ol5l, parcele 67814, parcele 68316, Parcele 685/1, Parcele

685/10 ate 
-Řozhodnutí 

správce daně' o ziízení zástavního práva FinanČního Úřadu Pro

Moravskoslezský kraj čj, 3253930/ 1B/320B-B0 542-800267 ze dne 18.09.20 18,
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Související zápisy
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh dle Rozhodnutí správce daně
o zřizení zástavního práva Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj čj.
325 3930/ 1Bi 3208-80542,800267 ze d ne 1 B. 09, 20 18,
Souvisejicízápisy
Závazek neumožnit záois nového zást. práva namísto starého dle Rozhodnutísprávce daně
o zřízení zástavního práva Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj čj,
3253930/ i 81 3208-80542-800267 ze d ne 18, 09, 20 18,

Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky ve výši 23.919,- Kč a
příslušenství, oprávnění pro: Česká republika, nČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Okresni správa
sociálního zabezpečeníFrýdek-Místek, Palackého 115, Místek, 73801 Frýdek-Místek, Povinnost k:

Parcela: St.967, Parcela: St.968, Parcela: 2O40l5, Parcela: 67814, Parcela: 683l6, Parcela: 685l7,
Parcela: 685/10, Rozhodnutíokresní správy sociálního zabezpečení o zřízení zástavního práva (§
104i zákona Č,5B2l199i Sb.) Fnýdek,MÍstek Č.j,48002-220lB070l04.06.2019- 02305/PE-1 ze dne
04,06.2019,

Zahájení exekuce pověřeným soudním exekutorem: JUDr. Petrem Kociánem, Veveří 125, 616_45
Brno. Povinnost k: Madureira Lobao De Carvalho Joao, Č.p, 529, 73949 Metylovice, RC/ICO:

Dle Vyrozuměni soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Brno-
venkov č.j.l37 Ex-32053/2016 -1i ze dne 27.L2.2076"

Souvisejrcí zaplsv
Exekuční příkaz k prodeji nemovi|osti - Povinnost k'parcele St.967, parcele St.968,
parcele: 2040l5, parcele: 67814, parcele 683l6, parcele 685/1, parcele 685/10 dle
Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr, Petr
Kocián, 137 EX-3205312076 -18 ze dne 05,01.2017. a dle Vyrozumění soudního exekutora
o nabytí právní moci usnesení 137 EX-32053l2016 -1B.
Souvisejbí zaoisy
Dražební vyhláška dle Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání
Exekutorského úřadu Brno-venkov i37 EX-3205312076 -69 o odročení dražebního jednání
ze dne 09,07.2019.

. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - Povinnost k parcele St. 967, parcele Sl, 968, parcele
204015, parcele 67814, parcele 683l6, parcele 685/1, parcele 685/10 dle Exekučního příkazu k
prodeji nemovitých věcí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, č.j,-348707612078 l3208-
80542-800267 UzP ve Frydlantě nad Ostravicíze dne 17.10.2018. a dle Vyrozumění správce daně
o na bytí právn í moci rozhod n utí č.j. -3aB7 07 6 l 201,8 /3 208-80542-800267,

Omezení, které zpeněžením předmětu dražby nezaniknou
. věcné břemeno vedení - vodovodní přípojky s právem přístupu za účelem případných oprav a

rekonstrukce. Cprávnění pro parcela 204015, parc, 67814, parceia č, 683/6, parcela 685lI, parcela
6B5i 10. Povinnost k parcele č, 685/16 dle Smlouvy o zřízenívěcného břemene - úplatná ze dne
19.12.2001,

r ýěcné břemeno vedení vodovodní přípojky s právem přístupu za účelem případných oprav
a rekonstrukce. Oprávnění pro parcela č. 2040l5, parcela č. 67814, parcela č. 68316, parcela č.
685/1, parcela č, 685/10, Povinnost k parcele č. 685l17 dle Smlouvy ozřízení věcného břemene -

úplatná ze dne a7.03.2002.
r ýěcné břemeno braní vody - Oprávnění pro parcela St. 1047, parcela č, 685/16, povinnost

k parcele 67814 dle Smlouvy ozřízení věcného břemene - úplatná ze dne 19.12.2001,

Další podstatné okolnosti o předmětu dražbv:
- Nemovitosti nejsou vyklizeny, navrhovatel je nebude vyklízet, vlastnictví případných věcí

umístěných v nemovitosti, které jsou součástí či příslušenstvím nemovitostí, přejde na vydražitele,
neboť nemovitostijsou draženy, jak stojía leží,

Bod 5, Výsledná cena draženÝch nemovitostí:
Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem soudního znalce Ing" Ivana Viskupiče č,6012020, ze dne
19,B.2020, předmět dražby byl oceněn na částku 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun
českých).
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Bod 6. Neinižší oodání
Nejnižšípodáníčiní; 4.200.oo0,-Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun Českých).

Bod 7 . Mini mální příhozl
Minimálnípříhoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení dražby na Částku 5.00Or- KČ

Bod 8, Dražební iistota
Dražební jistota byla stanovena na částku 5O0.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun Českých) a musí být
uhrazena 3 dny před zahájenírn,dražby a to bankovním převodem nebo vkladem na ÚČet dražebníka
č,ú, 3435960389/0800, vedený u Ceské spořitelny, a.s, Jako variabilnísvmbol bude uvedeno:

. IC u právnických osob
o rodné číslo u osob fyzických
. datum narození u fyzických osob, pokud jim nebylo rodné číslo přiděleno

Jako specifický symbol se uvede číslo dražby bez písmene,D", tj. 20744.

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 zveřejnění dražební vyhlášky na 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 rizlku, že nebude
k dražbě připuštěn. K odstraněnítohoto rizika by měl zájemce o účast v dražbě způsob a jemu odpovídající
nejzazší termín 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. Reoistrace účastníků dražbv
Dražby se může účastnit pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu a je Učastníkem draŽby probíhající na
portá l u www.d razby-exekutori.c z, kde pro káže svoj i totožnost.

Dražby se nesmíjako dražitel účastnit povinný, manžel povinného (případně bývalý manŽel (ka) povinného,
pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve společném jmění manželů) a vydražitel, který nezaplatil
nejvyšší podání v předchozí dražbě, jakož i soudci, zaměstnanci soudŮ, soudní exekutoři. zaměstnanci
soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštnL 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 základní registraci na

dražebním portálu www.drazby,exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registračního formuláře
umístěného www,drazby-exekutori.czlregistrace způsobem tam uvedeným provozovateli draŽebního
portálu, Účastník je povinen vyplnít v registračním formuláři všechny povinné údaje, jinak mu nebude
umožněno registraci dokončit. Učastník je povinen v registračním formuláři uvést pravdivé a aktuální
informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdivých informací zpŮsobi" V případě, Že po

provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním formuláři, je ÚČastník
povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu, Provozovatei draŽebního portálu zajistÍ, aby byl

registrační formulář v elektronické podobě uložen v uživatelském účtu účastníka a přístupný vŠem

uživatelům k jejichž dražbám se účastník přihlásí. Účastník je povinen si při registraci zvolit uŽivatelské
jméno, pod kterym se bude elektronických dražeb účastnit pod statusem ÚČasiníka Či draŽiteie. UŽivatel je
povinen zdržet se užívání jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních označenÍ, 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 ciraženou věc nabýt do svého
výlučného viastnictví, platí, že je povinna vyplnit registrační formulář oznaČený ,,FYZICKA OSOBA" a tento
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Jpatřit svým podpisem s úředním ověřenim a doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli
dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, které mají rr úmysIu se dražby účastnit jako spoieční dražitelé a nabýt draženou věc do
podílového spoluvlastnictví, jsou povinni vyplnit registrační formulář označený ,,SPOLUVLASTNICKÝ PODÍť'
v němž uvedou zejrnéna, v jakém poměru jim rná být udělen příklep a kteni ze společných dražitelů je
oprávněn i jménem ostatnich dražitelů činit podání a tento všichni opatřit svými úředně ověřenými podpisy
a doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu,

Pro fyzické osoby, které mají v ůmyslu se dražby účastnii jako společní dražitelé - manželé a draženou věc
nabýt do společného ;mění manželů, jsou povinni vyplnit registrační formulář označený ,,SPOLEČNÉ :VĚnÍ
MANŽELŮ", v němž uvedou, ktery z manželů bude jménem manželů činit podání a tento oba opatřit svým
úředně ověřeným podpisem a doručit provozovateli dražebního portálu,
Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit a draženou věc nabýt do svého výlučného
vlastnictvi, platÍ, Že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je
oprávněna za právnickou osobou jednat, vyplnit formulář označený ,,PRAVNICKÁ OSOBA", v němž osoba,
která formulář vyplňuje , označi, z jakého titulu vyplývá její oprávnění jednat za právnickou osobou a tento
opatřit svým úředně ověřeným podpisem a spolu s ověřeným aktuálním výpisem z obchodního rejstříku
doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portáIu,

Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit jako společný dražite| s jiným dražitelem, platí
přiměřeně předchozi usta noven í.

Pro účastníka, který má v úmys|u se zúčastnit dražby a svědčí mu předkupní právo k dražené nemovitosti,
,1e povinen tuto skutečnost prokázat způsobem stanoveným níže. Za prokázání předkupního práva, nelze-li
tuto skutečnost zjistít ze spisr-l soudniho exekutora, se považuje zejména doručení aktuálního výpisu listu
vlastnictví, či originálu nebo úřeoně ověřené kopie smlouvy, z níž předkupní právo vyplývá.

Bod 1o, odeslání reqistračního formuláře

Účastník, aby se mohl účastnit dražbv, 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 portá|u na jeho emaiiovou adresu spravce@e-aukce,com,

b) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným elektronickým
podpisem a v této formě ho doručí, ie-li to možné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové
sch ránky:d bdfdti.

c) Registračni formulář osobně podepíše před uživateiem, jehož dražby má v úmysiu se účastnit a
současně mu prokáže svoji totožnost platným osobním dokladem. Protokol předá uživateli, který ho doručí
do datové schránry provozovatele portálu převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby.

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

ZpŮsob informováni o postupu při dražbě a odkaz na internetové stránky, na kteryich je tento postup
zveřejněn: Způsob dražby, způsob registrace dražitelů i veřejnosti a postup při dražbě je zveřejněn na
i ntern etové ad rese ; http ; l/www. d razby-exe kuto ri. czl n apoyqdo-aslx

Bod 11. Úhrada cenv dosažené vvdražením
Vydražitelje povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě: 30 dnů od skončení dražby,

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v terminu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu
dražby k okamžiku udělení příklepu. Je-li dražba zmařena vydražitelem, dražební jistota složená
vydražite|em včetně jejího oříslušenstvíse použije na náklady zmařené dražby.

Vydražitel je plátcem daně z nabytí nemovitrých věcí a je povinen nejpozději do konce třetího měsíce
následujícího po měsíci, v němž byI zapsán vklad práva do katastru nemovitostí, podat u místně
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příslušného správce daně přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí daň vypočitat a zaplatit.
uhradísprávní poplatky spojené se zápisy na přís|ušném katastrálním úřadu

Pro vydražitele je dražba provedena bezúplatně,

Bod 12. Proh!ídka předmětu dražby
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1, termín dne: 8.2.2a2l v 9:0O hod,
2. termín dne: 9,2.2O2t v 9:0O hod,

Místo prohlídky se stanovuje: před předmětem dražby, Metylovice 529,739 49 Metylovice,
Pokud v|astník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku
předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možnostíobhlídkou z veřejně přístupných komunikací
a ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k předmětu dražby, znaleckého posudku, listu vlastnictví
a katastrálních map,
Vzhledem k povaze ob;ektu je pohyb účastníků možný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby,
stejně tak je nutno na prohlídku přizpůsobit vhodný oděv a obuv.

Bod 13. Předání předmětu dražby
Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, ve smyslu § 30 zák, č. 2612000 Sb., ,;e dražebník
povinen předat bez zbytečného odkladu vydražiteli předmět dražby a Iistiny, které osvědčují vIastnictvi a
jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu
dražby. O předání předmětu dražby buoe sepsán,,Protokoi o předání předmětu dražby". Veškeré náklady
spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražite|, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých
z důvodů na straně dražebníka.

Nebezpečí škody na předměiu dražby přechází z jejího držiteIe na vydražitele dnem předání předmětu
dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem
dražby, Je-li vyciražitel v prodlení s převzetím přecimětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za
škodu vydražitel"
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