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DRAZEB|{I VYHLASKA
číslo: N 111/2014

DraŽbY.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584/17,PSČ 77g 00, zapsanáv obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník Óprávnený k provádění
veřejných draŽeb na základě koncesní listiny vydané Okresním živnostens§m úřadem v olomouci dne
05,02.200l, pod čj.: oŽÚ/u406l00lKI/KP, ev. č.; 380500-80744-00 (dále jen ,,iraiebník,,)

vyhlaŠuje

Podle ustanovení § 43 a ustanovení l6a zákona č. 2612000 Sb., o veřejných dražbách a vyhláš§ č. 18l20I4, o
stanovení Podmínek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrhovatele Private Capital invest u.r., ]'č,
24784817, se sídlem Praha - Nové Město, Štěpánská 539/9, PSČ 12000, zapsanáv obchodním re;stritu
vedeném Městským soudu v Praze pod sp.zn. B 16786 (dále jen ,,navrhovatel'')

konání veřejné dražby nedobrovolné-elektronické
(dálejen,,dražba")

1. Místo. datum" čas zaháiení a ukončení elektronické dražby
DraŽba se koná elektronicky dne 18,2.20t5 prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese -

Polálu www.okdrazbY.cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením
licitátora, a to ve 12:00 hodin. Ukončení dražby bude nejdřív e za 3Ó minut tj. ve t2:3Ó noain.

DIuŽnÍ§ navrhovatele jsou paní_Jiřina Dlabolová,narozenav roce 1955, podnikající pod IČ: 620 16l81, bytem
a místem podnikánÍ._Bukovina u Čisté 96, 574 0l,Bukovina u Čisto a pan Vladimi. otábolu, narozen v roce l954,
bytem Bukovina u Čisté 96,5l4 0i Bukovina u ČistO.

Nemovitosti, které zajiŠťují pohledávku navrhovatele veřejné dražby nedobrovolné, které jsou předmětem
draŽbY nedobrovolné, jsou ve společném jmění manželů pana Vladimírá Dlaboly, narozeného v roce i954 a paní
JiřinY Dlabolové, narozené v roce 1955, oba by,tem Bukovina u Čisté 96,574 0t, kteii jsou zároveňzástavci.

Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to:

o stavba Č.P. 96 (rodinný dům), příslušná k části obce Bukovina u Čisté, stavba stojí na pozemku parc.
č. St. 145,

. poz€mek parc. č. St. 145 (zastavěná plocha a nádvoří) o v,ýměře l20 m2,
Na Pozemku stojí stavba ě.p. 96 (rodinný dům), příslušná k části obce Bukovina u čisté,r Pozemek Parc. Č.32314 (trvalý travní porost), o l"ýměře 631 m2, způsob ochrany zeměděls§ půdní
fond,

jak jsou §4o nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.232, v katastrálním území
a obci Bukovina u Cisté, okres Semily, u Katastrálního uřadu pro Liberecký kraj, KatastráJní pracoviště
Semily.

PoPis stavu Předmětu dražby a jeho příslušenství - jsou v něm uvedeny údaje pouze podle dostupných
informací. Navrhovatel za nesprármost takových údajů zcela neodpovídá.

Rodinný dŮm Č.P. 96: je samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, s jedním nadzemním podlažim a
Podkrovím. Stěny jsou nabázi dřeva-Okál. Má sedlovou střechu, krytina je z bótonové tašky, bleskosvod chybí,
klemPÍřské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná idvojená. Vnitřni dveře jsou plne a
Prosklené. Podlahy jsou z PVC a koberců. Schody jsou do sklepa železobetonové s povrchem z pÝC, do
podkroví s dřevěnými nášlapy. V přízemíje byt dispozice 4+7, v podkrovíje byt dispozice 3*1, ktenýje však
obsazen nájemníky se smlouvou na dobu neurčitou. WC v domě jsóu splachóvaci, koupelny s vanou, kuciyňská
linka, sPorák. V}'tápění v domě je ústřední s kotlem na pevná paliva. Teplá voda je z boileru. Stav domu je
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pruměrný, celkové lybavení je standardní, Dům je z roku l987, Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod,

kanalizaci.

Úphé znění znaleckého posudku naleznete na: www.drqzby.pet

3. prohlídka nředmětu dražby

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

termín dne 4.2.2015 v 10:45 hodin
termín ďne 5.2.2015 ve 13:45 hodin

Místo prohlídky se stanoluje před rodinným domem č.p. 96, příslušným k části obce Bukovina u Cisté,

stavba stojí na pozemku parc, č. St. 145, jak jsou tyto ,nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu
vlastnictvič. 23Ž, v katastrálním území a obci Bukovina u Čisté, okres Semily.

Informace _ pondělí ažpátek od 9:00 hodin do l5:00 hodin na telefonu: 734 358 335,

Pokud vlastník nebo osoba, kíerá má předmět ďražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu

dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

4. Cena předmětu dražby

5. Neinižší nodání a minimální příhoz

Nejnižší podání stanovuje dražebník ve

slovy: osmsettisíckorunčeských.

800.000,_ Kč

Minimální píihoz,který může účastník dražby učinit, stanoluje dražebník ve v}ši.., .,........,.,.5.000,- KČ

slovy : pěttisíckorunčeských

Draží se v českých korunách.

6. Dražební iistota

Dražební j istotu stanovuj e dražebník ve qýši. . .
slolry : dvěstěčtyřicettisíckorunčes§ch.

240.000,- Kč

Dražebnijistota musí b;;t uhrazena poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účet draŽebníka, nebo

vkladem hotovosti na účet dražebníka čis\o 107-4278|2026710100, vedený u Komerční banky a.s., poboČ§ v
olomouci, variabilní symbol (VS) číslo dražby: ltt20l4, konstantní symbol: 0558, specif,rcký symbol:

vpřípadě, že je účastníkem dražby fyzická osoba - rodné číslo účastníka ďražby, vpřípadě, že je úČastníkem

dražby právnická osoba - identifikační číslo (IC).

Přípustné je rovněž složení dražební jistoty ve formě bankovní zárul<y - její podmín§ nutno konzultovat

s dražebníŘem. Lhůta pro předložení bankovní zánfuy končí v sídle dražebníka šestnáctou hodinou pracovního

dne bezprostředně předcházejíciho dni konání dražby, Originál záruění listiny musí splňovat §'to podmín§:

- V zaruční listině bude uvedeno prohlášení banky, žetato banka uspokojí dražebníka (věřitele), a to do výŠe

dražební jistoty, jež je uvedena výše, jestliže dražebník o plnění lyplývající z bankovní záruky písemně

požádáUántu ato z toho důvodu, že dlužník (tj. osoba, na jejíž žádost se zayázala banka záruční listinou)
jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník (věřitel) musí byt v záručni listině omačen tak jak je oznaČen v této

vyhlášce.
_ Doba platnosti takové bankowí zénlky musí být minimálně 30 dnů po skončení lhŮty stanovené touto

vyhlášŘou pro úhradu ceny dosažené lrydražením a zároveň pro případ, že bude konána ve smYslu § 49

zákona č.2612000 Sb., o veřejných ďražbách, opakovaná ďražba, minimálně 30 dnŮ po konání opakované

dražby.Nejzažší termín platnosti bankovní záru§ je však jeden rok po konání dražby dle této vyhláŠkY.
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- Bankovní zárukamusí umožňovat opakované čerpání až do ýše dražební jistoty.

- Záručn| listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoliv

námit§ či rnýhrady vůči dražebníkovi (záruka na první vYzw) s uýjimkou námitky, že pisemná výzva
dražebníka o plnění zbankovní záruI<y byla učiněna až po době platnosti bankovní zátruky. Záruěnillstna
nesmí obsahovat ani žádná ustanovení, kíerá by podmiňovala vyplacení penéžité částky, v záruční listině

uvedené, na jinou podmínku, než je písemná ýzva o plnění, vyplývající zbankovní zaru7q, učiněné ze

strany dražebnlka. Zaruční listina nesmí obsahovat ani žáďná j:lrrá ustanovení, která by jal&oliv omezovala
dražebníka při uplafiiování jeho práv vyplývajících mu ze záruění listiny či mu ukládala pro dosažení plněnÍ,

vyplývajícího mu ze záruční listiny, jinou povinnost (ako např. povinnost učinit předcho zl výzvlt dlužníkovi,
neúo doložení dalších písemností, atd.), než povinnost písemně požádat o toto plnění v době platrrosti

uvedené v záruění listině.

- Prohlášen í v zaručni listině může učinit pouze banka, která má povoleno působit jako banka na území ČR od

České národní banky a toto prohlášení musí být učiněno v českém jazyce,

- Prohlášeni v záručni listině může učinit pouze banka se sídlem na uzemi České republiky nebo zařraniČní
bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na uzemí Ceské republiky a toto

prohlášení musí být učiněno v českém jazyce. Tím není dotčeno právo předložit písemnost vjiném než

českém jazyce spolu s uředním překladem písemnosti do českého jazyka,

Dražební jistotu je možné složit také v hotovosti k rukám dražebníka v jeho kanceláŤi:Dražby.net s.r.o. na adrese

Sokolská 584 l11, Olomouc, PSČ 'l79 00, v pracormí dny od pondělí až pálek: od 9:00 hodin do 15:00 hodin,

v den konání ďražby od 9 : 00 hodin do zahájení dražby.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty zaěíná dnem podpisu této dražební vyhlášky a končí zahájenlm dtažby.

Dokladem o složení dražební jistoty j sou:
(a) výpis z účtu u banky, prokazující, že ziětupřkazce byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního ÚČtu

dražebníka uvedeného vtéto dražební vyhlášce odepsána částka odpoviďajíc| ďražebníjistotě, stanovené

v této dražební vyhlášce nebo
(b) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošŤ), osvědčující, že byla úČastníkem

ďražby ve prospěch bankovního účtu dražebníka uvedeného v dražební vyhlášce uskutečněna platba ČástkY

odpovídající dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(c) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, že do vlastních rukou

dražebníka byla účastníkem dražby odeslána peněžní zásilka v částce odpovídající ďražební jistotě,

stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(d) bankovní pokladní složenka, osvědčující, že byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního ÚČtu

dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce složena částka odpovídající dražebníjistotě, stanovené v této

dražební vyhlášce nebo
(e) pokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující, že ďražebnk přijal od účastníka dražby

v hotovosti částku odpovidajici dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(0 zéměni listiny osvědčující bankovní záruku poskytrrutou účastlríkovi dražby ve prospěch draŽebnka ve výŠi

nejméně částky odpoviďajici dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhláŠce.

Platba směnkou, platební kartou nebo šekemje nepřípustná.

Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dražební jistota

nejpozději do dvou dnů ode dne konání dražby:
(a) převodem zúčtu dražebníka u banky ve prospěch účtu banky, ktený účastník dražby

při regisťace uživatele do systému elekhonicloých dražeb nemovitostí nebo

wácena dražebníkem

sdělí administrátorovi

(b) na takovou adresu účastníka dražby uvedenou v seznamu účastníků ďražby formou peněžní zásilky,

doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovní licence (pošty),

(c) těm účastníkům, kteří se nestanou lydražiteli a složili dražební jistotu v hotovosti mŮže být jimi sloŽená

dražební jistota wácena v hotovosti, popřípadě formou šeku pro qýběr hotovosti z účtu dražebníka u banky,

ktery jim dražebník předá v den dražby po jejím skončení
(d) těm účastníkum, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražebníjistofu formou bankovní zárul<y, vtáti

dražebník listiny, prokazující bankovní záruku v den po jejírn skončení.

7. Popis práv a závazků na předmětu dražbv váznoucích a s ním sqoipnÝch - jsou v něm uvedeny Údaje

pouze podle dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takoqých údajů zcela neodpovídá.

o Zástavniprávo smluvní ve prospěch Private Capital lnvest a.s., IČ:247848'7'7, se sídlem Praha - Nové
Město, Štěpánská 539/9, pSČ 120 00, k zajištění pohledávky A: - dluhy z úvěru ve výši 500.000,- KČ
s příslušenŠwím a úplatou ve výši 150.000,- Kč, - budoucí dluhy do výše 1.200.000,- Kč, vzniklé do

tŠ,l,zozt, kzajištění pohledávky B: - budoucí dluhy do výše 1.200.000,- Kč, vzrriklé do 15,3.202|,
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a
jehož vklad do katasťu nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro Libereck.ý kraj,

Katastrální pracoviště Semily pod čj. V-3839/2014-608.
Listina: Smlouva o ňizenlzastavnl}lo práva podle obč. z. ze dne 3.7.2014. Právní ÚČinkY záPisu ke dni

18,7,2014,
Související zápisy: Závazek neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého. Listina:

Smlouva o ňlzeni zástavního práva podle obč. z. ze dne 332014. Právní ÚČinkY záPisu ke dni

18.7,2014.
Související zápisy: Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh. Listina: Smlouva

o ňlzeiizástavniho práva podle obt,. ,. ze dne 3.7 .2014. Právní účinky záPisu ke dni 18.7,2014.

Zástavúprávo smluvní ve prospěch Private Capital Invest a.s., IČ:24784877, se sídlem Praha - Nové

Město, šiepansm s:qlg, pŠč 120 00, k zajištění pohledávky ve výši 500.000,- Kč s příslušenstvím a

budoucich pohledávek jo výše 1.200.000,- Kč do l5.3.202l,jehož vklad do katastru nemovitostí byl

povolen roáodnutím Katasúálního uřadu pro Liberechý kraj, Katastrální pracoviště SemilY Pod Čj. V-

blotzot1-631. Týká se jen stavby č.p.96 zapsané na listu vlastnictví č.232, v katastrálním Územía

ou.i gukoui"u utirté, Ónes s"áity. Listina: Smlouva o ňizení zástavního práva podle obě. z. ze dne

1 5.3.20 1 1. Právní účinky vkladu práva ke dni 1 6.3.20 l 1,

Zákaz zcizeni a zatiženídle článku IV odstavec l zástavní smlouvy, po dobu ll.vilr;ri zástavního Práva, ve

prospěch private cupituirnu.ria,s,, IČ: 24784877, se sídlem Piaha - Nové Město, ŠtePanská S39ll,

i,sďrzo 00, povinnóst ke stavbě č.p. 96 (rodinný dům), pozemku parc. č. St. 145, Pozemku Parc. č,

32314, na listu vlastnicíy1 ě, 232, v'katastrálním'iu:emí u Ób.i B.rkouina u Čisté, okres Semily, jehoŽ

vklad do katastru nemovitostí byl povolen roďrodnutím Katastrálním uřadem Pro Libereclcý kraj,

Katastrální pracoviště Semily pod ej,: V-383gl20l4-608. Listina: Smlouva o ňízeni zástavniho Práva
podle obč. z. ze dne 3 .7 .204. Právní účinky zápisu ke dni l 8,7,20 1 4,

Zástavní právo zapsané v katastru nemovitostí a vázrloucí na předmětu ďražby neovlivňuje trodnotu Předmětu

dražby, p.Ótoz" v sóubdu s ustanovením § 58 odstavec I zákona ě,26/2000 Sb,, o veřejných ďraŽbách v Platném

zrění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

Dražební věřitelé mohou u dražebníka přihlásit své pohledávky v souladu s ustanovením § 45 zákona Č.2612000

Sb., číínž není dotčeno ustanovení § 57 ziákona č. 2612000 Sb.

8. Způsob reeistrace dražitelů (úč?stníků dražbv)

podmínkou účasti na elektronické dražbě na portálu www.okdrazby.cz je:

a) registrace účastníka jako uživatele do elektronického dražebního systému umístěného na internetové' 
adiese www.okdrazby.cz a získání statusu ,rověřeného uživatele", a

b) přihlášení účastníka Řtery je ověřeným uživatelem do dražby a jeho zápis seznamu ÚČastníkŮ draŽbY,

Elektronicloý dražební systém www,okdrazby.cz provozuje společnost APALEX s.r.o., IČ 264576'll, se sídlem

praha 6, Thákurova ssórt, psč-tooTo, -p*"á v obchodním rejsďíku u Městského soudu v Praze, oddÍl C,

vložka 
'83173 

(dále jen administrátor), ktěrá byla jako zprosťedkovatel draŽebníkem mimo jiné PÍsemně

pověřena ověrením ,"girt u." každého účastníka ďražby a přidělováním statusu ověřeného uŽivatele,

ad. a) Registrace účastníka dražbyo jako uživatele www.okdrazby,cz

účastrrik dražby se jako uživatel do elekhonické dražby registruje prostřednictvím Žádosti - registraČního

formuláře umístěného na internetové adrese www.okdrazby,cz,

Uživatel je povinen vyplnit v registračním formulaři všechny požadované údaje, V oPaČném PříPadě kjeho

registraci neáojde. před odeslánílm registračního formuláře je uživatel povinen seznámit se VŠeobecnými

po"dminkami diažebníka a administráiora, přičemž odeďáním _registračního 
formulaře .uŽivatel 

souČasně

potwzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami vyslovuje souhlas-a zavazuje se Podle nich řídit. UŽivatel

ooesu.im registračního formulařá současně prohlašuje, že ídaie, které při registraci uvedl, jsou aktuálnÍ, ÚPlné a

pravdivé a že sije vědom povinnosti jakoukoli 
".e"" osoúních údájů uvedených v reqistraČním formuláři

bezodkladně písemně omámit administrátorovi, kdy zaroveň ber9 na vědomÍ, Že za PŤiPadné ŠkodY vznklé z

důvodu neomámení změn údajů nenese administráto1 ani dražebník žádnou odPovědnost.
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a
před ověřením úplnosti a sprármosti žádosti o registraci - tj. vyplněného registraČního formuláře ze stranY

administrátora bude mít uživatel status registrovaného uživatele. Po ověřeni ÚPlnosti Žádosti o registraci - tj.

vyplněného registračního formuláře ze strŇ administrátora, bude uživatel vystupovat jako ověřený uŽivatel.

Každému účastníku ďražby bude jako ověřenému uživateli přidělen identifitcátor, coŽ je bezýznarrrcvé

označení, kteréje účastníku ďražby nanoane přiděleno v rámci každé elektronické dražby, jíž se bude ÚČastrrit a

které slouží k leho jednoznačnému rozlišení. Po registraci každý účastník dražbY obdrŽÍ Prostřednictvím
elektronické posty, ve smyslu ust. § 3 odst. 1 vyhlášky ě. l8l20l4, a to zejména základn| informace o

elektronické dražbé, o způsobu prokénénítotožrosti účastrríka dražby a způsobu složení draŽební jistotY,

Fyzická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosťednictvím formuláře Ťzická osoba. Po

qrpneoi formuláře, uživátel ktery je fyzickou osobou vytiskne vyplněný registrační formulař, nechá si na tomto

fórmuláři uředně ověřit svůj podpisa odešle jej doporučeným dopisem na adresu administrátora: APALEX s.r.o.,

Thákurova 550/l, Praha 6, PSČ 160 00.

po kontrole údajů Administrátorem bude Szická osoba informována e-mailem na adresu elektronické PoŠtY

uvedenou vregiŠtračním formulráři o přidělení statutu ověřený uživatel (kdy u uživatelského jména se v Portálu
zobrazi červená hvězdička) a o možňosti aktivně se účastnit dražby dle této dražebn| vyhlášky a dalŠÍ draŽeb

Dražby.net s.r.o.

právnická osoba se zaregistruje na portálu www,9kdrazby.cz prostřednictvím formulaře právnická osoba. Po

vyplnění formuláře zašle právnická oioba vyti§ěný a lyplněný registrační formulář opaťený uředně ověřeným

póbpise.n osoby oprávnene ji zastupovat spólu s originálem v_ipisu z obchodního rejsťíku této právnické osobY

ii iirreno veřejnéhó rejstříkďdoporučeným dopisem na adresu administrátora: APALEX s.r.o., Thákurova 550/1,
pňa 6, psď too oo. po konúole úd;jů bude právnická osoba informována e-mailem na adresu elektronické

pošty uvedenou vregistračním formuláři o přidělení statutu oyěřený uživatel (kdy u uživatelského jména se v

po.tán zobrazí eervúa hvězdička) a o možnosti aktivně se účastnit ďražby dle této dražební vYhláŠkY a dalŠÍch

elektronických dražeb Dražby.net s.r.o.

V;ipis zobchodního rejstří<u či jiného veřejného rejstříku nesmí b;it starší tří měsícŮ od data vYstavenÍ.
piávnická osoba je povirrna neprodieně písemně oznámit Administrátorovi veškeré mény údajŮ vyPlňovaných v

registračním formuiaři, a to doporučeným dopisem na adresu administrátora: APALEX s.r.o., Thákurova 550/1,

priřra 6, pSč 160 00 spolu s dbložením originátu aktuálního qýpisu z Obchodního rejstříku či jiného veřejného

rejsťftu.

Spotečné jmění manželů (SJM) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosťednictvím formuláře

registrace ŠJM. po lyplnění formuláře manželé lytisknou vyplněný registrační formulář, doPlní v něm Údaje

^^rů"l^l^^rĚ"tty, 
nóótralt úředně ověřit podpisy na tomto formuláři a odešlou tento vyplněný a PodePsaný

formulář doporučen;im dopisem na adresubdministrátora: APALEX s.r.o., Thákurova 550/1, Pralta 6, PSČ 160

00.

po kontrole údajů bude účast4ík dražby informován e-mailem na adresu elektronické poŠty uvedenou

v registračnim fořmuhři o priaet"ni ,-utotu ověřený uživatel (kdy u uŽivatelského jména se v portálu zobraz1

červiná hvězdička) a o možnosti aktivně sé účastnit dražby dle této dražební vYhláŠkY a dalŠÍch draŽeb

Dražby.net s,r.o.

Spoluvlastnictví (SV) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosřednictvím formuláře registrace SV. Po

1.ýptncni formulráře spoluvlasáíci vytisŘnou vyplněný registrační formulář, nechají na něm uředně ověřit

pÓ'opigv a odešlou jej boporučen;ým dbpisem na ádresu administrátora: APALEX s.r.o., Thákurova 550/1, Praha

6, PSC 160 00.

po kontrole údajů bude účastník dražby informován e-mailem na adresu elektronické poŠty uvedenou

v registračním formuláři o priaet""t statutu ověřený uživatel (kdy l uživatelského jména se v portálu zobrazi

červ-ená hvězdička) a o možnosti aktivně se účastnit dražby dle této dražební vyhláŠky a dalŠÍ draŽeb DraŽbY.net

S.r.o.

Uživatel portálu www.okdrazby.cz je povinen si při registraci zvolit si uživatelské jméno, pod kterlým se bude

v elektronickych dražbách nemovitosii přihlašovát a pod nímž se bude dražeb účastnit. UŽivatel je Povinen
zdržet se uživáníjakýctrkoliv hanlirrých, urážlilich, vulgárních ěi zavádéjicích ozraČení a uvádět nePravdivé

kontaktní údaje jáko je e_mail či teiefonní číslo, v opačném případě je administrátor, oprávněn podle svého

uviůeníbuď rógiitraciuživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

ad b) přihlášení do dražby a zápis ověřeného uživatele, jako účastníka draŽby do Seznamu ÚČastníkŮ

dražby
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9.

a)

b)

Pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem č.2612000 Sb. a vyhláškou č. 18/2014 (zejména

přihlásí se k Ólektronictď araZUC prostřednictvím portálu Www.ok4rqzby.cz, složí dražební jistotu, Pokud je

požadovana, a předloží čestné próhlášeni, že není osobou vyloučenou zďražby), bude zapsán do seanamu

účastníků dražby a stane se účastrťkem dražby.

ověření uživatelé se mohou přihlásit k elektronické dražbě ode dne zveřejněné draŽby na Portálu

www.okdrqzby,cz až do zahájenl ďražby tj. do 18.2.2015 do 12:00 hodin.

Způsob elektronické dražbv na oortálu www.okdrazby.cz:

V sekci připravované ďražby zvolte nemovitost, kterou chcete dražit.

Menu dótaij ďražby obsahuje veškeré nezbytné informace o dražené nemovitosti (fotograťre, popis, draŽební

vyhlášku, ma|ecký posudeL, termín dražby, nejnižší podání, výši minimálního příhozu, informace Poťebné
k úbradě jistoty a další údaje).
přihlaste se do dražby co nejdříve, aby vás dražebník mohl zařadit mezi schválené účastníky dražbY a zaPsat

vás do sezramu účastníků dražby.
UpoZoRNĚNÍ: S přihlášením do konkrétní ďražby nečekejte na samotný zaěéúek ďraŽby. Pokud se

nepřihlásíte před zahbjením, nebudete se moci dražby zúčastnit. Přihlášení v průběhu dražby není moŽné!

Úaďte dražební jistotu bankovním převodem či vložením jistoty v hotovosti na uvedený bankovní ÚČet

dražebnfl<a, Informace potřebné k úhradě dražebníjistoty naleznete v článku 6íéto dražební vYhláŠkY.
po připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka a splnění podmínek účasti na draŽbě dle tétO

dražební vyhlášky j ste oprávněni účastnit se aktivně dražby a činit podání.

V termínu poradrini samotné dražby se do systému přihlaste sqým uživatelským jménem a heslem, DraŽha je

zahájena automaticky. Ve stanoveném čase se přesure ze sekce připravované ďražby do sekce aktuální

ďražby. V tuto chvíli můžete činit podáni.
průběi samotné elektronické dražby je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný, Přihazovat mŮŽete

tlačítkem provést minimální přfrtoz (výie příhozu je stanovena dražebníkem) nebo vyPlněnÍín jiné ČástkY,

kdy do příslušného okénka vypíšete earttu prn ozu (musí být stejná či vyŠŠí než stanovený minimální

příhoz, ;inat< se podarrí s částkou menší než minimální pífttoz nezobrazi a má se za to, Že nebYlo uČiněno),

tnmuti* na th8ítko přihodit a následně potwzením, že chcete skutečně přihodit, které uČiníte kliknutím na

tlačítko ,,Ano, chci uŮinit podaní ve v}ši....," je podaní učiněno a zobrazi se jako nejvyššj podaní sPolu s

Vaším uiivatels§m jménem, celkovóu částkóu a uvedeným přesným časem příhozu. Učastník draŽbY,

kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorormat nejvyŠŠÍ nabídku. Tomuto

účastníkovi araiby *. nuui" zobrazuje tlačítko Dorovnat cenu. Systém zároveízobranlje historii Podání
všech účastníků dražby s přislušnými údaji.

c)

d)

e)

í)

g)

h)

čas zahájení elektronické ďražby a čas ukončení elektronické &ažby během kterého |ze zvyšovaí podaníje

stanoven v článku 1 této dražební lyhlášky. Dražba se koná, dokud účastnici dražby činí vYŠŠÍ PodánÍ,

nejméně však do doby uvedené v článku 1 této dražební vyhláš§. JeJi v posledních 5 minutách Před

upiynutím doby, během které lze činit podaní, učiněno podání účastníkem ďražby, posouvá se Čas pro Příjem
oaÉicn podání'o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního Podrání

5 minut, aúžby bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven.

před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání (tj. i případné doby prodlouŽené zPŮsobem dle

předchozího odstavce), se zobrazují následující qýzvy a prohlášení:

I) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podaní, zbývají 3 minuty, je ÚČastníkŮm &aŽbY

zobrazena qýzva',,poprvó pro účastríka dražby (ozračení identifikátoru účastníka ďražbY, kte{ý uČinil

nejvyšší podání)",

II) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbyvaji2 minuty, je ÚČastnÍlcum draŽbY

,Óbr-"nu v5izva ,roarurré pro riCastlríka dražby (ozračení identifikátoru účastníka dražbY, kter'ý uČinil

nejvyšší podání)",

III) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývá 1minuta, jeúČasfiríkŮm draŽbY

,o6r-"no prohlášení ,,Neuiini-li někdo " 
přítomných úěasúríků dražby podaní vyšší, než bYlo Podání

naposled oeirrene účastníkem ďraž.by (oznaěení iáentifikátoru účastníka dražby, ktery uČinil nejvYŠŠÍ

podaní), udělím mu příklep".
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IV) v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podaní, je účastníkŮm draŽby zobrazena výzva

,,potřetí pro účastníka áražby (ozračení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyŠší PodanÍ)" a

pri3i-ani dalších podání je Žastaveno. V případě, že na základě sledování dostupnosti adresy ve veřejné
-claiove síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému dražebnímu sYstému

www.okdrazby."" u-dél." přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze Činit

podárrí, minimálně o l hodinu. O této skutečnosti je licitátor povinen bez zbytečného odkladu informovat

každého účastrríka ďražby najeho adresu elektronické pošty.

po uplynutí doby, během které lze činit podaní, udělí licitátor bez zbytečného odkladu příkleP ÚČastníkovi

arazÉy,který učinil nejvyšší podaní, čímž je elektronická dražba skončena. Na detailu draŽby se zobrazí

informace o udělení prittepu, rnýše ceny dosažené vydražením a oznaěeni identifikátoru vYdraŽitele.

Informaci o ukončeni *aiby zÉrovei odešle licitátor každému účastníkovi dražby na jeho adresu

elektronické pošťy.

11. Způsob určení vvdražitele v případě polle § 47 odst. 10 4 § 47 odst. 11 yětv třetí zákona Č. 2612000

Sb.. o veřeinÝch dražbách

Elektronické losování bude na portálu www.okdrazby.cz spuštěno licitátorem v těchto příPadech:

Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání lyšší, roáodne licitátor

elekhonickým losem o tom, komu z nich příklep udělí.

Učiní_li několik dražitelů současně stejné podání a nezjistí-li licitátor, kdo učinil podaní jako PrvnÍ, a

nebyloJi následně učiněno podání vy8Si, iozhodne licitátor eleknoniclc_im losem o tom, komu z nich

příklep udělí.

Je-li někteqý z účastrríků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozem vénán;

učiní_li poáani ve stejné rrýši jakó nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. JeJi těchto Účastníkri

ďražby ] spoluvlastnitů ut-ce, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnickY podíl je nejvYŠŠÍ. Při
.ouno.ti spoluvlastnických podílů roáodne licitátor elektronickým losem o tom, komu z těchto

spoluvlastníků příklep udělí.

Účastník ďražby, kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat

nejvyšší nabídku. Pokudje více osob, kteqy'm svědčí předkupní právo, a dorovnali nejlyŠŠÍ nabídku a

iwciz spoluvlastnickY podíl je shodný, pak je provedeno elektronické losování. Los rozhodne o tom,

komu z těchto spoluvlastníků udělí licitátor příklep,

prokázáno

Má-li některy z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby a doložili je draŽebníkovi listinami nebo

jejich uředně ověřenými opisy aó zahájeni'ďražby, není stanoven;ým příhozem vázán; uČinili tento ÚČastník

ďražby podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu.

Dražebnflc ďo zahájení dražby sdělí účastníku dražby ktery dokládá své předkupní Právo roáodnutÍ, zda je

předkupní právo prókázáno a doloženo prosťednictvím internetové aplikace na portálu www.okdrazbY.cz.

13. Účast na dražbě

Účastríkem ďražby může být vžďy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z draŽby vylouČerra.

účastniky dražby nesmějí Úýt osóby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětŮm ďraŽbY, osobY, na

jejichž majetek ňyt proniasen konkurs, nebo insolvenční náwh na majetek takové osoby byl zamitnut Proto, Že

jeji maletát nepostáeule k úhradě nákladů insolvenčníhoíizeni, a to po dobu 3 let od právní moci takového

roáodnutí; nikdo nesmí dražit zané.
účastníky 

'dražby 
nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu draž§ mohlo dojít

k vyloučení, omezení nebo narušení hospodiářské soutěže; nikdo nesmí draŽit zané.

úeásurn1, ára,ihy nesmějí b;y't osoby, ktáré nesložily dražební jistotu, je-li požadována, a v opakované draŽbě ani

vydražitei, který způsobil zmaření předchozí ďražby téhož předmětu dražby u téhoŽ draŽebníka; nikdo nesmí

ďražlt zaně. Dražit v ďražbé,jejíž kbntrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci přísluŠného Živnostenského

uřadu a kontrolou ďražby póvereni zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dtaŽit za ně,

účastnfty ďražby nesmějí být dražebník organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutánním

orgiirrem nebo členem jeňo siatutárního nebJ3ineno orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, kter'ý na této draŽbě Činí
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úkony dražebníka, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsou-li nawhovateli

této ďražhy; nikdo nesmí ďražit zaně.
úeastrrikem dražby též nesmí byt osoba, která je ve vztahu k některé z osob (dražebníka organizující a

provádějící tuto diažbu, osoba, jLž je jeho stafutárním orgánem nebo členem jeho statutárnfrro nebo jiného

Órgánu,leho zaměstnanec, 1icitátor, Řt.ili.ru této dražbě činí úkony dražebnfl<a) osobou blízkou, sPoleČníkem,

osóbou ovládanou nebo osobou, která s ní tvořím koncern; nikdo nesmí dražit za ně.
pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je přípustná společná účast více účastníkŮ draŽby za uČelem

společnéhó nabytí předmětu dražby. Podmínkou společné účasti na dražbéje, že bude před zápisem spoleČn;Ích

účastníku do seznamu účastníkťr ďražby předloženo dražebníkovi čestné prohlášení vŠech sPoleČných ÚČastníkŮ

dražby,které bude obsahovat určení budóucích podílů na lydraženém předmětu dražby,jakoŽ i zmocnění osobY

oprávŇné společné účastníky na dtažbé zasTu-povat a které bude opatřeno úředně ověřenými PodPisY vŠech

společných Ůeastníků dražby. S v,ýjimkou určení osoby oprávněné společné účastníky na draŽbě zastupovat není

žádné omezení obsažené vp.oňiaSe.ri účastníků ďražby nebo vyplývající zjejich případné dohodY vŮČi

dražebníkovi ani wči třetím osobám účinné. Společní účastníci ďražby odpovídají za uhradl cenY dosaŽené

lydražením společně a nerozdílně.

l4. Úhrada ceny dosažené vydražením

Vydražitelem složená dražebn| jistota a její příslušenství se započítávaji vydraŽiteli na cenu dosaŽenou

vydražením.

Zbývající část ceny dosažené lydražením je lrydražitel povinen do 10 dnŮ od skonČení draŽbY uhradit

dražebníkovi, není-li dále stanovena jiná lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením,

Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 5.000.000,- Kč, je
vydražením do 30 dnů od skončení dražby.

Cena dosažen á vy dr aženim může bl,t lydražitelem uhrazena:

vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou

(a) vhotovosti složením na účet dražebníka číslo účtu 107-42781,20267lO|00, vedený u KomerČní ban§ a.s.,

pobočky v olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka ďraŽbY,

1tl; v trotovbsti v kanceláři dražebníka, variabi]ní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné ČÍslo ÚČastníka

dražby
(c) převo-dem zúčtu u banky ve prospěch účtu dražebníka číslo účtu 107-42'7812026710100, vedený u

komerční banky a.s., poboeky v olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné ČÍslo

účastníka dražby,
(d) poštovní poukáikou na účet dražebníka číslo účtu 107-4278120267|0|00, vedený u KomerČní bankY a.s,,

pobočky v olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo úČastníka draŽbY.

Byla-li lydražitelem složena dražební jistota ve formě baŇovní záruky,je vydraŽitel povinen uhradit cenu

dósazenou lrydražením v plné výši v iermínu a splatnosti některým ze způsobŮ uvedených v tomto bodě,

Dražebník je pak povinen bez zby'tečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záručni listinY.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením,

úhrada ceny dosažené vydražením směnkou, platební kartou nebo šekem je nePříPustná.

Uhradili lrydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, píecházi na něj vlastnictví Předmětu

dražby k okamžiku udělení příklepu.

Neuhradili vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, odpovídá za Škodu tímto jednáním

způsobenou a dražebník je oprávněn po něm požadovat úhradu škody, kterou tímto jednáním zPŮsobil (Úhrada

škody bude čerpána ze'sloiené draiební jisioty, případně požadoviiLrro plnění bankou posk}tující bankovní

záruku).

15. VÝčet přihlášenÝch pohledávek dražebních věřitelů

,Pořádové

,, ,,,či91o
l Private Capital Invest &.s., IČ:

24784877, se sídlem Praha - Nové
Město, Štěpanska 539/9, PSČ 120 00.

Výše pohledávkv

1.643.000,- Kč

Ptávní důvoď přihl. pohledáÝký,

Smlouva o podnikatelském úvěru
ze ďne 15.3.201l.
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l6. podmínkv odevzdání oředmětu dražbv vydražiteli

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k přednětu dražby, dle § 53 zžk, ě,2612000 Sb., je dražebník Povinen Předat
lydražiteli pr.a*et dražby a listiny, které osvědčuji vlastnictví ajsou nezbytné k nakládání s předmětem draŽbY

nábo osuedeu3í jirrá práva vydrjitele vůči přeďmětu dražby. Jde-Ii o nemovitost, předává předmět draŽbY

q,dražiteli za úůasti drazebnita bývaiý vlastnit. o předání předmětu dražby bude sepsán protokol 'lpředání

předmětu dražby", který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel.

Ýeškeré nákladý spojené s predanlni a převzetim předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbyteČných nakladŮ

vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.
Nebezpečí škody na předmětu dražby plecháň z jejího držitele lra vydražitele dnem předání Předmětu draŽbY,

týž den přecháií na vydražitele odiovědnost za- šlodu způsobenou v souvislosti s předmětem draŽbY. Je-li

v1,,arazitei v prodlení s převzetím pře-dmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za Škodu vYdraŽitel.

Ňatiuay nu pr.dáukr, piedmětu diažby hradí vyclražitel dle platného cenlku zveřejněného na www,drazbv"net,

17. Upozornění pro dlažební věřitele

Dražební věřitelé mohou u dražebníka do 15 dnů před zahájením dražby přihiásit své pohledávkY vČetně

příslušenství ke dni konání dražby a doložit jejicb vmik a zajištění právem k předmětu draŽby listinami

v originále nebo v ťrředně ověřeném opise; podpis dražebních věřitelů na přihlášeni pohledávky muší být uředně

ověřen; tím není dotčeno ustanovení § 57 zákona č.2612000 Sb,

l8. Upozornění pro vvdražitele

Náklacly spojené s vklaclern vlastnického práva do katastru nemovitostí si ponese v plném rozsahu vYdraŽitel

(správní poplatek za návrh na vklad vlastnického práva k předmětu dražby),

Dari z převodu nemovitosti platí \Tdražitel, a to z ceny dosažené vydražením.

19. Závěrečná lstanovení

Tato dražební r,yhláška byla vydána dražebníkem níže uvedeného dne a bude ve lhŮtách stanovených zákonem

č,2617000 Sb. o veřejných dražbách před zahájenim dražby:

(a) zveřejněna na internetovém portálu wwrť.okdrazbv,cz
(b) zveŤ,ejněna na uřední desce Obecního rlřadu Bukovina u Cisté
(c) zveřejněna na cenřální adrese - wwry,gentralni-adre§a.cz
(ct) zaslána osobám uvedeným v § 43 odstavec 5 zákona č. 2612000 Sb,

i.j ,iauj. zdražebn1 r,yniasry budou uveřejněny vperiodickém tisku určeném pro území Územního

samosprávrrího celku, v jehož obvodu se nemovitost nacház|

Tato dražební vyhláška bude vyvěšena spolu se všeini jejími případnými dodatky před zahájením draŽbY ve

veřejně přístupné části objektu, v němž se dražba koná,

Stejnopis dražební vyhlášky uložený u dražebníka je podepsán navrhovatelem a dražebníkem, jejich PodPisY
jsou úředně ověřeny.

V Olomouci dne 8.12,2014

Dražby.net s.r.o.
paní Vlasta Řezníčková, j edrratelka

/ ,;,1,' 
'?\ t .1 / 1./
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Private Capi lnvest a.s.
Ing. Libor Voj , členpŤedstavenstva

dražebník navrhovate]
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