
BONA ELECTA ... Vaše dobrá volba ,..

reol}tnío drožební společno l
,v

DRAZEBNI VYH IáSKA é. D22L62L
o konání ve ejné dražby dobrcvolné dle 2O zák.é,2612000 Sb.

Bod 
'.. 

Označení dražebníka a navrínovatele
Dražebník:
BONA ELECTA . .(o.7 IC:2779Z609,
se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, PoŠtovní L794lI7, PSC 702 00
zapsána v obchodním rejst íku vedeném KrajskYm soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5t947
jednající jed natelem VhŠtimilem ŠtrbavYm
www. bonaeleďa.cz, ema i l : strbavy@ bonaeleďa. cz

Navrhovatel: y y
AIA INSOLVENCE OK v.o.s., IC: 29355940, DIC: CZ2935594O
se sídlem NovY Jičín, K Nemocnici 168/18, PSČ 74L Ot, kancelá P erov, Škodova 96|11, PSČ: 75a 02,
Ing. Martina Mitinová, ohlášen, společník, vykonávající jménep AAA INSOLVENCE OK v.o. .l insolvenční
správce dlužníka: Petra Andn sková, , nar. 23.11.1988, bytem Kromě íž, Selešovice 39,
pSČ: 767 01, v ízení č.j. KSBR 29 INS 73slzv/L

Bod 2. Zp sob provedení dražby:
Dražba proběhne formou eleKronické dražby prost ednictvím eleKronického dražebního systému na
i nternetové ad rese www.d razby-exekutori.cz

Bod 3. Zahájení dražby:
EleKronická dražba bude zahájena dne 23.3"2022 v 9.0O hqd. (od této chvíle mohou dražitelé činit
podání).

Bod 4. Ukončení dražby: 

\

EleKronická dražba bude skončena nejd íve dne 23.3.ZO22 v 9.3O hod. Dražba se však koná, dokud
dražitelé činí podání ( 336i odst. 4 o.s. .); Bude-li v posledních pěti minutách p ed stanoven,m
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 p ípadě
se okamžik skončení dražby oĚ posunuje o pět minut, dokud dražltelé činí podání.
podáníse považuje za učiněné pouze v p ípadě, že bylo systémem elektronick, ch dražeb dražiteli zpetně
poWzeno - podáníse objevíon-line v seznamu p ijat, ch podání.

Bod 5. p edmět dražby
a) podí! G wéi stzq k nómovit, m věcem včetně všech součástí a p íslušensWí zapsan,ch na LV č.166
u Katastrálního ri adu pro Zlínslc kraj, katastrální pracoviŠtě Kromě íž, katastrální rizemí Soběsuky, a
to:
- pozemek p.č.656 - orná p da.

b) Podíl ve u ši 5124 k nemovit, m věcem včetně vŠech souČástí a p ísluŠensWÍ zapsan, ch na LV č.166
u Katastrálního adu pro Zlínsk kraj, katastrální pracoviŠtě Kromě íŽ, katastrální rizemí Skžice, a to:
- pozemek p.č.IZ43 - orná p da.

c) Podíl ve rn ši 5lZ4 k nemovit, m věcem včetně vŠech souČástí a p ísluŠenství zapsan, ch na LV č.166
u Katastrálního rj adu pro Zlínslc kraj, katastrální pracoviŠtě Kromě íŽ, katastrální rizemí M|lovice, a to:
- pozemek p.č.613lL7 - zahrada,
- pozemek p.č.613l28 - ostatní plocha.



d) podíl ve \n ši Ll6 knemovit, m věcem včetně všech souČástí a p ísluŠenství zaPsan' ch na LV Č.130

u Katastrálního uráa, pó zrl,1sr t<rai, katastrální pracoviŠtě Kromě íŽ, katastrální rjzemí CvrČovice

u Zdounek, a to:
- pozemek p.č.645 |2 - orná p da,
- pozemek p.č,6a8 - orná pťrda,

- pozemek p.č.650 - orná p da,
- pozemek p.č.743 - zahrada,
- pozemek p.č.75a - Waly travní porost.

e) podíl ve rn ši 5lz4 k nemovt, m věcem včetně všech souČástí a p ísluŠensWÍ zaPsanYch na LV Č.377

u Katastrárního ňruau pro Žrn.ÉÝ kra!, katastrální pracoviště Kromě Ž, katastrální rizemí Milovice, a to:

- pozemek p.č.663/1 - orná pťrda,

- pozemek p.č.665 - orná p da,
- pozemek p.č.676 - orná p da,
- pozemekp.č.723 - orná p da,
- pozemek p.č.724 - trva! travní porost.

oprávněnínavrhovatele disponovat s p edT_"t"T draŽby yyp|Wá z toho, Že navrhovatelje insolvenČním

,ňraui"* dtužnŘa, pruá"iet ,arážu ;e ádně zapsán v soupise majetkové podstatY dle zákona

i,. ftZtZO06 Sb., insolvenční zákon.

oprávnění navrhovatele disponovat s p edTšt"T dražby vyp|Yvá z toho, Že navrhovatelje insolvenČním

,praui.,.,. áruznŘu, pr"ániet arázu le ádně zapsán v soupise majetkové podstaty dle zákona

č. L8zl2o06 sb.; i;róluéneni zákon. Uinesením Krajského gou_du v Brně _č.j. KSBR 29 INS 735lZ02I

schválil soud oddlužení a uložil dlužníkovi vydat rn še uveden, p edmět dražby ke zpeněžení.

K p ímému prodeji a ke zpeněžování dražbou udělili pokyn zajiŠtění vě itelé, dle ustanovení 293

Insolvenčního zákona, a to:
1. okresní zpráva sociálního zabezpečení Kromě íŽ dne 14. 1. ZOZ2

Z. Heineken Česká republika, 3,s, dne 17, t,2022

poois p edmětu dražbv:

Lv č. 166 _ katastrální rjzemí Soběsuky, spoluvlastniclc podíl 5lz4
pozemet p.č.osolá uiruan jako iemědělsli pozemek; rozloha pozemku Činí 862 m2, Plocha Pozemku

j. áÉ zemníno plánu regulovaná jako plocÍry pro energetiku, v katastru nemovitostíje Pozemek veden

jako orná p da.
Lv č. 166 _ katastrální zemí Skžice, spoluvlastniclc podí| 5lz4
pozemek p.č. 4iF uiruan jako iárÉjÉrrk, pozemeÍ<, rozloha pozemku činí 3320 m2. Plocha Pozemku

je dle ťrzemního plánu regulováná jako proóňv zemědělské, je zde veden koridor PlYnového vedenÍ, v

katastru nemovitóstíje pozemek veden jako orná p d9.

Lv č. 166 _ katastráiní zemí Milovice, spoluvlastnich podíl 5124

pozemek p.č.613/17 a p.č.6r3lzďjsou uziuany jako stavební pozemky, rqzloha.Pozemku Činí 0gz mz,

plocha por"rlá-j" aĚ ?irárňnno Ótanu regubváná jako plochy obytné vesnické, je zde veden koridor

kanalizace, v katastru nemovitostť3e pozeňrek p.e.SiSlU veden jako zahrada, P.Č.6t3ll9jako ostatní

plocha, manipulační plocha.

Lv č. 13o - ráŇrdrní zemí Cvrčovice u Zdounek, spotuvlastniclc Podíl Ll6 _ .

Pozemky p.č. 64512, p.č.64s, p.eis 0, p.č.743, p.č.754jsou uŽÍvány jako zemědělské pozemky, rozloha

pozemk činí l9i1'mz. ptocnu Iói"{rg ie áó rizemňírro plánu iegulovaná jako plochY zem&ělské,

V katastru nemovitostí ie pozemek p.č.6a-5l2 veden jako oiná p da, P.Č.6a8 jako orná P da, P,Č,650

].ň;,rá-p ou, p. čl+š jako zahrada, p.č.754jako try,ulv .uvlí porost.

Lv č. 377 _ katastrální tizemí Milovice, spoluvlastniclc podíl ?|z4
Pozemky p.č.663/1, p.č.665 , p.t.ěla, Ó.i.lzs, p.č;724j;ou u.z,iuány jako zemfuělské pozemky, rozloha

pozemk činí 7145 m2. plocniporérk je oĚ ťrzemňírro plánu regulovaná jako PlochY zemědělské,

plochy pro energetiku. v katastr, ňárÓ"itóstí je pozemek p.č.663/1 veden jako orná P da, P,Č,665 jako

orná p d u, p.{,.átájáro oina ňoo., p.e .lzE jáko orná p da, p.č.724jako trval' travní Porost,

Bližší popis p edmětu dražby je obsažen ve znateckém posudku, Keď je k disPozici u draŽebníka,



Udaje o P edmětu draŽbY uvedené v této draŽebnívyhtášc9, zejm. pak o popisu stavu p edmětu dražbya o Právech a 1ávazcÍ9h na p edmětu .dražby u.á)noy.L.'h, jsou. uveaóny pouze podle dostupn chinformacÍ, a navrhovatel draŽby za nesprávnost takovYch rioá;Ó tedy neoopóunaa.
Vydražitel p ebna nemovité věcijak stojí a leží.

ZÉvazky váznoucí na o edmětu dražby
Dle ustanovení insolvenČního zákona Č. L82l2o06 v platném znění zpeněžením majetkové podstatyzanikají v rozsahu, v němŽ se t \9ji zpeněŽeného má;etku ričinky nári."ni wkonu rozhodnutí neboexekuce, ČinkY doruČení vyrozumění o zahájení exekuČe a ričinky vyoanycň 

"oruenn 
r, pnr..ro, jakoži ostatní závadY_váznou.cí na zpeněžovanérn majetku, včetně n"'uplutné;,Éh ;};dkupních práv podle

284 odst. 3 a 4 a vČetně závad zapsan ch ve vé e;ném seznamu, není-ti iaron"111 stanoveno jinak.
Tato práva a poznámky budou vymaŤny z evidencé kabstru nemovitostí na základě Návrhu na vklad
Práva do katastru. nemovito9tÍ, Kery podává a souvísející poplatek na tataitru nemovitostí hradíVYdraŽitel a jehoŽ. souČás!Í je potvzení o zániku zástávnÉh'ffiv , ,ir"ane overen m 

-frpisem
Navrhovatele. NoV v]astník (VydraŽitel) nese náktady na p ístusny poprut"r 1utustru za provedení
rn mazu zástavních práv.
VeŠkerá zajiŠťovací Práva a b emena váznoucí na p edmětu dražby jsou zapsána v evidenciKatastrálního rj adu Pro ZlínskÝ kraj, katastrální pracoviště Kroměriž, ňÉs arí ,rári s"ui.,itv u tona LV Č,166, katastrální zemí Skžice a to na tV..č.rOO, katastrátní' záÁi miiouice a to na LV č.166,katastrální ljzemí CVrČovice u Zdounek a to na LV č.13o, r.t"itiální zemí uirou]." a to na Lv č.377.

ávazkY váznoucí na P edmětu dražby které zpeněžením p edmětu dražby n"r"niknou- nejsou l

D_alší ppdstatné okolnosti o p edmětu dražby:
P edmět draŽbY není vYklizen, navrnovaffi nebude vyklízet, vlastnictví p ípadn, ch věcí umístěn chv P edmětu draŽbY, Keré jsou souěstí či p ístušenstvím 'piéárnctu 

dražby, p ejde na vydražitele, neboťp edmět dražby je dražen, jak stojí a leží. ' l''ÝJv\

Bod 5: Ws!9dná .c,ena dražen cn
Cena P edmětu draŽbY bYla zjiŠtěná posuarern xP irrvest, s.r.o.., znateclc m stavem v oboru Ekonomika,Ceny a odhady-nemovitosti Č.27792609, ze dne 2Lt.2dz2a.činí 185.209,- Kč (stovy: sto osmdesát pěttisíc dvě stě devět korun česk, ch) \

Bod 6. Neinižší podání
NejniŽŠÍ podáníČinÍ: tz+,o0or-KČ (slovy: sto dvacet čty i tisíce korun česh ch).

Bod 7. Minimální p íhoz:
Minimální P Íhoz se stanovuje v souladu se smlouvou o provedení dražby na ěstku 1.ooo,_ Kč

Bod 8. Dražební íistota
Dražebníjistota byla stanovena na ěstku 2o.ooor- kč (stovy: dvacet tisíc korun česh ch) a musí b tuhrazena 3 dnY_ ry:o zahájením ayŽPu. a to bankovním'p evoaem nebo vktadem na rjčet dražebníkaČ" 3435":"'íil?b!l1frir:#,ffiitelny, u,,, juiiouá',iuuilni,v,oóiuua" 

uvedeno:

o datum narození {.fyziclc ch osob, pokud jim nebylo rodné číslo p iděleno
Jako specifichi symbol se uvede číslo dražby bez pisr"ně ,,D., tj: i{ň|.
K Platbě na Čet draŽebníka bude p |hlédnut9.jen bude-ti hodnověrn, m zp sobem p ed zahájenímdraŽebního jednání prokázán o, že platba na čót dražebníka ké došla.

Dražebníjistotu nelze uhradit šekem ani ptatební kartou.

lh l? Pro rihradl or?iu_bníjistoty zaČÍná dnem zve ejnění dražební vyhlášky na Centrální adrese akončí 3 dny p ed zahájením dražby.



Pokud by složení dražební jistoty nebylo provedeno zp sobem vylučujícím jakékoliv pochybnosti, čl
s dostatečn m p edstihem p ed zahájením draŽby, vystavuje se zájemce o rjčast v dražbě riziku, že
nebude k dražbě p ipuštěn. K odstraněnítohoto rizika by měl zájemce o čast v dražbě zp sob a jemu
odpovídající nejzazší termín složení dražební jistoty s draŽebníkem v dostatečném p edstihu konzultovat.

Složená dražebníjistota je ričastník m, Ke í se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení
dražby stejn, m zp sobem, jakYm byla složena.

Bod 9. Reoistrace ričastník dražby
Dražby@eterrJaozaptatildražebníjistotuapÚčastníkemdražbyprobíhajícína
portál u www.drazby-exekutori.cz, kde prokáže svoji totožnost,

Dražby se nesmí jako dražitel ričastnit povinn, , manŽel povinného (p ípadně b val manžel (ka)
povinného, pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve spoleČném jmění manžel ) a vydražltel, kten
nezaplatil nejvyšší podání v p edchozí dražŇ, jakoŽ i soudci, zaměstnanci soud , soudní exekuto i,

zaměstnanci soudních exekutor , a ti, jimž v nabytívěci brání zvláštní právní p edpis. K dražbě musí b, t
dražitel p ihtášen nejpozději 30 minut p eO jejím zahájením.

Účastnírem dražby se m že stat raždá fyzická nebo právnická osoba, Kerá provede záktadní registrac!
na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registračního
formulá e umístěného www.drazby-exekutori.cz/registrace zp sobem tam uveden,m provozovateli
dražebního portalu. Účastník je povinen vyptnit v registraČním formulá i všechny povinné daje, jinak
mu nebude umožněno registraci dokončit. UčastníkJe povinen v registračním formulá i uvést pravdivé
a aKuální informace, jinak odpovídá za škodu, Kerou neuvedením pravdivych informací zp sobí. V
p ípadě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v dajích uveden,ch v registračním
formulá i, je ričastník povinen toto oznámit provozovateli dražebního poftálu. Provozovatel dražebního
poftáIu zajistí, aby byl registračníformulá v eleKronické podobě uložen v uživatelském rjčtu rjčastníka
a p ístupn, všem uživateÍ m k jejichž dražbám se ričastník p ihlásí. Účastník je povinen si p i registraci
zvolit uživatelské jméno, pod Ken m se bude eleKronickYch draŽeb rjčastnit pod statusem rjčastníka či
dražitele. Uživatel je povinen zdžet se užívání jak, chkoliv hanlirn ch, urážllvYch či vulgárních označení,
v opačném p ípadě je administrátor oprávněn podle svého uvážení bud' registraci uživatele a jeho ričet
bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno. . 

.

Pro fyzickou osobu, Kerá má v rimyslu se dražby ričastnit jako dražitel a draženou věc nab. t do svého
rn lučného vlastnicWí, platí, že je povinna vyplnit registraČní formulá označeny ,,F'YZICIG OSOBA" a
tento opat it svYm podpisem s r] edním ově ením a doruČit jedním z nfte uveden,ch zp sobr3
provozovateli dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, Keré mají v rimyslu se dražby ričastnit jako společní dražitelé a nab, t draženou věc
do pgdílového spoluvlastnictv| jsou povinni vyplnit registraČní forinulá oznaČeny,,SPOLUVLASTNICď
poDÍL" v němž uvedou zejména, v jakém poměru jim má b' t udělen p íklep a Ken ze společn, ch
dražitel je oprávněn i jménem ostatních dražitel Činit podání a tento vŠichni opat it srn mi ri edně
ově en, mi podpisy a doručit jedním z nfte uveden, ch zp sob provozovateti dražebního poftiálu.

pro ffzické osoby, které majív mystu se dražby ťrČastnit jako společní dražiteté - manželé a draženou
věc nab, t do společného jmění manžel , jsou povlnni vyplnit registrační formulá označeny ,,sporcčrvÉ
:mĚruÍ MANŽELŮ', v němž uvedou, kterT z manžet bude jménem manžel činit podání a tento oba
opat it svYm edně ově en, m podpisem a doruČit provozovateli draŽebního poftalu.
Pro právnickou osobu, Kerá má v rlmysIu se dražby častnit a draženou věc nab, t do svého u lučného
vlastnictví, platí, že je povinna prost ednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, Kerá je
oprávněna za právnickou osobou jednat, vyplnit formulá oznaČen, ,,PMVNICKA OSOBť, v němŽ
osoba, která formulá vyp|ňuje, označí, z jakého titulu vypl vá její oprávnění jednat za právnickou
osobou a tento opat it svYm rj edně ově en,m podpisem a spolu s ově en'.m aKuálním u pisem z
okhodního rejst íku doručit jedním z níže uveden, ch zp sob provozovateli draŽebního porrálu.

pro právnickou osobu, která má v ťrmyslu se dražby ričastnit jako spoleČn, draŽitel s jin, m dražitelem,
platí p imě eně p edchozí ustanovení.



.

,|

pro rjčastníka, Kery má v myslu se z častnit dražby a svědČÍ mu _p edkupní prav9 k draŽené

nemovitosti, je povinen tuto skutečnost prokázat zp sobem stanoven' m nĚe. Za..proázání P edkuPního
práva, neub_li tuto skutečnost zjistit ze spisu soudního exekutora| se povaŽuje zejména doruČení

arcuainino rn pisu listu vlastnictví, či originálu nebo ri edně ově ené kopie smlouvy, znft. p edkuPníPrávo
vyp|}^/á.

Bod 10, odeslání reoistračního formulá e
Účastník,y,doručívyplněn'registračníformuláprovozovatelidražebního
poftálu jedním z následujících zp sob :

a) Registrační formulá vytiskne, vlastnoručně podepĚe, nechá sv j podpis na formulá i ri edně ově it

a'necná listinu p evést autorizovanou konvezí do eleKronické podoby. V této Podobě ho doruČÍ

provozovateli dražebního portáIu. na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.com.

b) Registrační formulá p evede do formátu .pdf, dokument opat í 9!ym zaruČen'm elelftroniclc m

póopiju, a v této formě ho doruč| je-ti to možné, provozovateli draŽebního portálu do jeho datové

schránky:dbdfdti.

c) Registrační formulá osobně podepíše p ed uŽivatelem, jehoŽ draŽby *á y ťlmyslu se rjČastnlt a

součaŠně mu prokáže svoji totožnost platn, m osobním dokladem. Protokol p edá uŽivateli, kter h9

doručí do datové schránky provozovatele portálu p eveden, autorizovanou konveaí do elektronické
podoby. l

Vyplněn, registráční formulá musí b, t doručen provozovateli draŽebního portálu nejdéle 24 hodin P ed

zahájením dražby.

Zp sob informování o postupu p i dražbě a odkaz na internetové stránky, na Ken ch je tento PostuP
zveejněn:Zp sob dražby,zp sobregistracedraŽitel iveejnosti apostuppidraŽbějezveejněnna
internetové adrese:

Bod 11. Úhrada ceny dosažené rrydražením
Vydražitel je povinen uhrad|t cenu dosaženou vydraŽením ve lh tě: 20 dn od skonČení draŽby.

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, p echází na něj vlastnictví
p edmětu dražby k okamžiku udělení p íklepu. Je-li draŽba zma ena vydraŽitelem, draŽební ;istota
složená vydražitetem včetně jejího p íslušenství se pouŽ'lje na náklady zma ené draŽby.

Vydražitet je povinen uhradit správní poplatky spojené se zápisy na p ísluŠném katastrálním ri adu.

Pro vydražitele je dražba provedena bez platně.

Bod 12. Prohlídka p edmětu dražby
Prohlídka p edmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne: 2.3.2022 v 9:O0 hod.
2. termín dne: 3.3.2O22v 9:OO hod.

Místo prohlídky se stanovuje: p ed Katastrálním adem pro Zlínslc kraj, katastrální pracoviŠtě Kromě íŽ,

Oskol 3183/41a ,7670I Kromě íž
pokud vlastník nebo osoba, Kerá má p edmět draŽby v dŽení nebo nájmu, neumoŽní ádnou prohlídku

p edmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností obhlídkou z ve ejně. p ístupn, ch

komunikacía ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k p edmětu draŽby, znaleckého posudku,

|istu vlastnicWí a katastrálních map.
Vzhledem k povaze objektu je pohyb rjčastník moŽn, pouze ve skupině, v doprovodu pově ené osobY,

stejně tak je nutno na prohlídku p izp sobit vhodn, oděv a obuv.



ďo*%
ADVoKÁT

cr
Bod 13. P edání p edmětu dražbv
Jestliže nabyl wdražitel vlastnicWí k p edmětu dražby, ve smyslu 30 zák. č. 2612000 Sb., je
povinen p edat bez zbytďného odkladu vydražiteli p edmět dražby a listiny, Keré osvědčují
a jsou nezbytné k nak|ádání s p edmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele v či p edmětu
dražby. O p edání p edmětu dražby bude sepsán ,,Protokol o p edáníp edmětu dražby". Veškeré náklady
spojené s p edáním a p evzetím p edmětu draŽby nese vydražitel, Wma nadbytečn,ch náklad
wnikl, ch z d vod na straně dražebnílka.

Nebezpečí škody na p edmětu dražby p echází z jejího džitele na vydražitele dnem p edání p edmětu
dražby, t ž den p echází.na vydražitele odpovědnost za škodu zp sobenou v souvislosti s p edmětem
dražby. Je-li vydražitel v prodlení s p evzetím p edmětu dražby, nese nebezpďí škody a odpovědnost
za škodu vydražitel.
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;*l. ;;Ň;.i tnt y Městského u adu Kop ivnice

por. C. tegaiza ce 332l2022lSl

vlastnonrčně podep^^tí,al

Vlastimil ŠtrUa6 -tlt

;;;;;;;:;;W;', dati"n,a nlsrc mzcnt žu-i,lc)

|uufelu r1,1!|i! "lálí| wo,,, ,-

.*_.- (; . *lagu,lttzákladěldcrčhobylyzj 
lěnyosobnt fuje,u cdenév'étooň owclblobc)

V Kop ivnici rtne 09,02,2022

Mrrie tádkovó __...l1.1l..1.1....llt.n.t1.1jlljiiii ; ;i,,*, il iji;i ;;;;Ěi, ii; ;a, i; i;ii.i;;i, i;;i: iii a
"ijir|[iid]n" ,-llfu a pdpis oť ujlcl osoby
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