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1'1. Navrhovatel:

JUDr. A|ena Vachtová
se sídlemostrovského253/3,Praha5, Psč150 0o
insoIVenční
spráVcedlužníka
W|TTjNGspot.s r.o,, tC 472 39 417
s€ 5íd|emPočátecká1107/8,L40 o0 Pftha 4
zapsána
v obchodním
rcjstříku
vedenýň
Městským
soudem
v Praze,
oddí|c,
v|ožka
/93/9

1-2.D.ažebník|

F|sTPrahas.r.o.
lc: 639 83 079, se 5íd|emoderská 333, 196 o0 PÍaha9 _ Čakovice
zastoupená:
M8r. MonikouMaznou ].ednateIkou
spoIečnosti
Žapsána
! obchodnin
rejstříku,
Vedeném
Městskýmsoudemv
PEze,oddí]
c, v|oŽka
4oo13

t|. VYHIÁšENí
DRAŽSY,
Mísrne onruM KoNÁNí
2.1' Toutod.ažební
vyh|áškou
se VyhIašuje
Veřejnádražba
dobrovo|né'
D.ažbáse budekonatV pátek
29' |edna2015V 12,00hodin,na ad.eseLibušina
527136,360 01 Kar|oVY
Vary'Zahájení
dražby
budeprovedenopo ukončení
zápisuúčastníků
proh|ášením
dražby,
Iicitátora,
žeŽahajuje
dražbu.

ttt.pŘeoMĚr
oReŽev
3'1. Nemovitostijsouevidovanéu (atastrá|nihoúřadupro Ústeckýk|aj,Katastrá|nípracovištěTepIice,
obec Hrob a katastrální
území
Mlýny,zapsané
na listuV|astnictvíč'
606' Předmětdíažbybude
jakojednadražební
dražen
po|ožka.
3'2. Katastrálníúřad,katastrálníúzemí'Iistv|astnictviseŽnamnemovitostíatd':
Okres: C20426 Teplice
Obec:

Kat'území|
648132 M|ýny

567558Hrob

p|ávo:slLNlČNÍ
vlastnjcké
sTAv]TELsI]/Í
PRAHAs'r,o.,Husitská33/34,Žížkov,
13oooPrdha3,
lč28424671

sr. 118
725
zastavěnáp|ochaa nádvoří
součástíje
stavba:bezčplče,
obč'Vyb'
pozemku
p.č.:
stavbastojína
st' 118
st. 119
7A2
zastavěnáp|ochaa nádvoií
součástíje
stavbaIM]ýny,č.p.15,prům.obj
stavbastojína pozemku
p'č'Ist'
119
st. 121
a769
zastavěnáp|ochaa nádvoří
součástíje
stavba:
M|ýny,
č'p.28,Výroba
stavbastojína pozemkup.č':
st' 121
st.586/1 131
zastaVěná
p|ochaa nadvoří
Na pozemkustojístavbá:
prům'obj'
bezčp/če,

61.r/3
672
676h
929

507
237'1
2290
95

ostatnípIocha
ostatnípIocha
trvalýtravníporost
ostatníplocha

nep|odnápůda
nep|odnápůda
zemědě|ský
púdnífond
ostatníkomunikace

Stavby
Iyp stdýby
bezčp/če

prům.
obj'

st.586/1
st. s86/2,LV670

3.3' cena předmětudražbYby|azjištěna
odhademcenyV místěa časeobvyklé.
VypÍacovaI
Zna|ecký
ústav- nemovitostičR,s'r'o., zapsán lvlinisteístvemspravedInostičR pod č.j. 181/2012.oDs.
szN/6 pro zna|eckoučinnost
V oboru ekonomika5 rozsahemzna|eckého
oprávněníoceňoVání
nemovitostí,dne 10. 10. 2015,a to na částkuceIkem700'000,_ Kč
3.4. S oředmětem dražbVisou sDoienvtvto práVníVztahV
a závazkv:
'Zahájenílnso|Venčního
řízení
na zák|aděVYh|ášky
lÚěstského
souduV Praze,č'i. MsPH 60 |Ns
9365/2O.tO-A-2
ze dne 18.08.2010.
- Na zák|adě usneseníMěstskéhosoudu V Praze č.j' MsPH 60 lNs 9365/2010-A.20
ze dne
15. 02. 2011zjišťuje
se úpadekdlužníka
. Na základě usnesenílvlěstského
soudu V Praze č' j' MSPH 60 lNs 9365/2010B 9 ze dne
18' 04' 2011zjišťuje
5e úpádekdIužníka
. RozsudekjménemrepublikyVydanýVrchnímsoudemV Praze,č'j' 60 |cm 1141/2011
ze dne
20. 09.2012
- zástavní
péVoz rozhodnutíspráVnÍho
o.gánupohIedávka
VeVýši388'427,50
Kčs příslušenstvím,
pro českourepub|iku,
opráVněnípro
Finanční
úřadpro hlavníměstoPrahu,štěpánská619/28'
NoVéMěsto, 11000 Praha 1
Listina:Rozhodnutí
spráVcedaně o zřízení
práVaFinanční
zástavního
úřadpro h|avníměsto
Prahu,UzP pro Prahu3 -696309/2013200325201-109932
ze dne 19.02.2013.
Pořadík datu podleprávníúpravyúčinné
V doběVznikupráva
- zástavnípráVo
z rozhodnutíspráVníhoorgánu
pohIedávkaveVýši29.943
Kčspřís|ušenstvím,
pro
repubIiku,
pro Finanční
Českou
opráVnění
úřadpÍoÚsteckýkIaj'VeIkáh.adební
39/61,Ú5tínacl
Labem.centrum,4oo21Ústínad Labem
Listina:Rozhodnutísprávcedaně o zřízenízástavníhopráVa Finanční
úřadpro ÚsteckÝ k|aj,ÚzP
v Tep|jcích-].542107/2013/2514'25200.505812
ze dne 10' 07' 2013.
Pořadík datu pod|eprávníúpravy
účinné
V doběVznikupÍáva
. ZástavnípráVo exekutorsképod|e 5 69a exekučníhořádu pohledáVka Ve Výši
883.811 Kč
s pří5|ušenstvím,
oprávněnípro KB . BLoK systém,s'r.o.,č.p'1, 44001 B|šanyu Loun, Rč/|čoI
14466027
příkazo zřízeníexekutorskéhozástavníhopráva na nemovitostiEXekutorský
Listina:Exekuční
úřad P raha 8, 048 Ex-00229/zo73.o1'a
ze dne 24.01' 2a73.
Pořadík datu pod|eprávníúpravyúčinné
v doběvznikupráVa
. zapsánodo soupisukonkursní
podstaty(povinný
WITT|NG,
spo|'s r'o. |Č.47239417\
Listina:oh|ášení;nso|venčního
správceo zápisu nem' do soupisumajet' podst.(5224z' č'
18212006
sb.)MSPH 60 INS9365/2010ze dne 08.04.2011.
. Exekučnípříkaz
k prodeiinemovitosti
tistinaI EXekučnípříkaz k prodeji nemovitých Věcí Exekutorský úřad Praha 8, 048 EX
00229/2013-016
ze dne 24.07.2013.
. Zahájeníexekuce pověřený soudníexekutor|JUDr' Kata|ínalýaisnerová,
Záblatská4o/4o, 198
00 Praha 9, povinnost k slLN|čNíSTAVITELSTVí
PRAHA s'r'o', Husitská 33B4, Ž]žkov,130oo
P|aha 3 , RČl|Čo:28424677

ListinaIVyrozuměnísoudníhoexekutorao zahájeníexekuce o48 Ex 0oz2g/13.o17 k36
ExE'
I2044/2oI3 obýodnísoud pro Přahu 3 ze dne 24' 07. 2013;uloženona prac. Praha
' upozorněnína výzvuzapsanouV záznamupro d alší
iizeÍ\í
z}Ř.g7/2075'509,Vztahk BuCloVa:
na
prac.st. 586/1
3.5. Popisskutečného
staVunemoVito5ti:
Nesouh|así
skutečnýstav s práVnímstavem,tj. se zápisemV katastrunemovitostíVroce 2008 bylo Vydánousneseníoodstranění
nepovo|ené
stavbva provedení
stavebnich
úpravpÍůmys|ového
objektučp'15 na st.pč'119'
objektnebylzpřístupněn.
V době místního
šetřeníobjekt
beŽčp/če
ná st.pč'561/1a
586/2neexistuie'
Na severní části pozemku pč'616/1Je zděná stavba bez čp'/čenezapsana v katastru
nemovjtostí'
V roce 2010 bylo zahájeno řízenío p.otiprávnímjednání,kterése V|astníkdopustil tím,
že
odstmni| část průmys|ového
objektu na st'pč.121bez povo|ení.Více jak % průmys|ového
objektučp.28 na st.pč'121zbouráno.Na místězůstalapouze VěžbýValétrafostanice,cih|oVý
továrníkomína prefa žb ha|aVjihozápadním
rohu st.pč'121.
Původní
cih|ovýprůmys|o!^/
objekt by| rozebÍán,recyk|ovánna drt a ta byla odvezena, kovovéprvky by|y vytříděny
a
odvezeny'suterénobjektuje zavezenýodpadem(d|esdě|ení
MÚ Hrob,odpád€ m z.'YrobnY
p|astových
oken)a zafovnaný
těžkoutechnikoudo roviny'
Na Měs.skémúřaduHrob byla poskytnutainformaceo řízenicha rozhodnutích,týkajicÍch
se
předmětnénemovitosti,od roku 2oo4 do roku 2010'
ŘízenízahájiIa
českáinspekceživotního
p|ostředívroce 2oo4,kde se projednáVa|onepovo|ene
sk|adování
nebezpečného
odpadu V místěa z rckúzoo7, kde probíha|o
spráVnířízenio
nak|ádání
a tříděníodpaduz\^/robny
pIastových
oken a uk|adánI
odpadu oien oůvodnich.
V roce 2008 by|anařízenapokula'
PoIohá
Jednáse o oceněníbýValého
průmyslového
areá|uzapsaného
na LV č' 606 k'ú'Mlýny , kteÍý5e
nachází
V obci Hrcb,situovaných
na severníčásti
po levéstraněsi|nicedo Miku|ova
za Viaduktem,
v
okreseTeplice.
Město Hrob se nacházívokreseTep|ice,V krajjÚsteckém'Má nad 2 tisícestá|ýchobwáte|' Město
se dě|ina čásliXri:!anov,
M|Ynva Verneiice.
obec Hrob se nácházícca 12 km severozápadněod Tep|ica cca 30 km západněod krajskéhoměsta
ÚstínadLabem'
Přístupje z Veřejnéhopozemkuz živičné
Veřejňékomunikacespojujícíobcel\4ikuIoV
a Hrob.
je bus neboželeznice
Dostupnost
se zastávkou
v místě.
občanská
Vybavenost
V mí5těúplná'
Stavbv
průmys|oVý
Jedná5e o býVa|ý
areá|'
Íen bY|systematickyod roku 2004 do Íoku2010 demo|ována likviclován,z místaby|o,,Vytěženo
,,maximum(2drojMÚ Hrob)'
BYlyodvezenyvšechnykovovéprvky,ciheInéstavby by|Yrozebránya zbourány (bez stavebnÍho
povo|ení),
ciheInýa stavebnírecyklát by|odvezen,suterénroz|ehléhobýValéhoobjektu.p' 28 na
5t'pč'121by| zavezen odpadem zVýIobny p|astových
oken, plocha by|a zarovnánatěžkou
technikoua nikdo (kroměv|astníka)
neVíčímVšímbv|omístozavezeno.

Na místězůsta|a
budovana st'pč'118,
zděná,přízemní,
doži|áV havarUním
stavu'objekt neby|
zpřístupněn'Tržníhodnota nu|oVá,za předpokladu,že zde nenískladován eko|osickyzáVadný
Na st'pč.121zůsta|astavbaciheInéhokomínu,cihe|náVýškovástavbabýVa|é
trafostanicea stavoa
prefažbha|yVjihozápadním
řohu st'pč'121.
Výškovéstavby je potřeba zabezpeč;tnebo odstranit' Bývalá výškovástavba trafostanlce5e
nacházíu veřejnékomunikacea přijejímzřícení
by moh10dojÍtk zásYpání
silnice.ohIedáníby|o
z Venku.Zna|ecdo objektu,kteníje nezabezpečený,
voIně přístupný,nevstupova|.
Jedinounedoži|ou
stavbouje žb haIana částist.pč'121,
ale takéz tétostavbyby|yodst.anény
VšechnykovovépNky (Vrata,oceIoVérámy,atd). Do objektuzatéká,neníuzavřenÝ'
je zděnoupatrovoubudovou,kteráby|a5nadjakojedináoprdvena,
Budovačp.15 na st'pč'119
d|esděleníMÚ Hrobbez stavebního
povo|ení'
Budovaby|auzamčena,
opuštěná.
V době místního
šetřeníobjekt bez čp/čena st'pč'56V1a 586/2 neexistuje.
Na severníčásti pozemku pč'616/1je zděná stavba bez čp/čenezapsaná V katastru
nemovitosti,
Pozemky
BýVa|ý
areáljepouzečástečně
op|ocený.
sestáváz níže
pozemků,
uvedených
tyjsouzatíženy
ruinamistaveb
a nashromážděným
odpadem'
Pozemkyjsoud|eúzemního
plánup|ochousmíšenou
Výrobní'

|V. PRoHIíDKAPŘEDMĚTUDRAŽBY
předmětudražbybylastanovenanat}tot€ r mínV:
4.1. Proh|ídka
1) 13.01.2016v 10.30hod

2) 18.01,2016v 11,00hod

4.2. sraz zájemcůje před objektemdražby_ parce|ap'č.st. 118. Nutno přizpůsobit
obuv, oděv
k místnímuterénua stavu nemovitostí'Časproh|ídkybude V přítomnosÍivícezájemcůumérné
prodloužen,
po vzájemnédohodě |zezajistitproh|ídku
iVjiném teřmínu.PokudVlastniknebo
osoba,která má předmětdražbyV držení
nebo nájmu,.eumožnířádnou p.ohÍídku
!řeclmětu
dražby,bude proh|ídkaprovedenav rámci možností'

4.3.Informacena te|' č'602 462 210, e-mai|:fist.praha@VoInY.cz,
Www' f]stpraha.cz

V. NEJN|Žší
PoDÁNl DRAŽEBNí
J|sToTA,
M|N|MÁLNí
PŘíHoz
Neinižšípodáníčiní......
- Kč
.....................7o0'ooo'
Dražebníjistota
by|astanovena
- Kč
na částku................'............2oo.ooo,
příhoŽ
Minimá|ní
bYlstanoven
- Kč
načástku.................'...............1o.ooo,

a)

jistotamusíb.ýtuhrazena
stanovenádíážební
nejpozději
jedním
do zahájení
dražby
z nás|edujících
způsobů:
Převodem na bankovníúčetdražebníká
Vedený u GE MoneY Bank, a.s',
č'ú'178026355/0600|

ot
c)

ol
e)

vk|adem hotovostina bankovníúčetdÍažebníka
Vedený u GE Money Bank, a's',
č.ú.178026355/0500:
v hotovostikrukám dražebnika
v kancelářidražebníka
F|sT Praha s.r'o.' na adrese
LibUšinas2l36, Kar|ovyVary, d|e předchozíteIefonickédomIuvyna te|' č. 602 4622Io:
Úhrada V hotovostikrukám dražebníka
je omezenačástkoudo Výše27o'ooo,'Kč,
d|e
ustanovení
zákonač'254/2004sb.,o omezenipIatebV hoťovostí'
V hotovosiik rukámdÍažebníka
V místěkonánídražbynejpozdějiVšak
do zahájenídÉžby;
formou bankovní
Žáruky na zák|aděpísemného
proh|ášení
bankyV záruční
listině,že
tato bankauspokojí
(VěřiteIe),
dražebníka
jistoty,ježje uvedena
a to do Výšedražební
výše,jest|ižedražebníko
pIněnívyplýVajícíz
písemněpožádábanku,a to
bankovnízáruky
z důvodu,že d|užník
(osoba,na jejížžádostse zaváza|abanka záruční|istinou]iako
VydraŽile|
/maiiIdražbu'DraŽebnik
(Véiite|)
muslby1Vzáručn|
|i.Iinéozračennas|edávne
F|STPrahas'r.o',|č639 83 o79' Bankovní
zárukamusíbýt p|atná160dníode dne konání
dražby.Záruční|istinanesmí obsahovatžádná ustanovení,
která bV podmiňova|a
peněžité
Vyp|acení
částky,
V Žáruční
|istiněUvedené,
s Výjimkoupí5emného
požádání
o
plnění,
Vyplývajícího
z bankovnízáruky
a učiněného
ze stranydražebnika.
Záruční
|istinanesmíobsahovatani žádnájiná ustanovení,
která by jakkoliom€ z ova|a
přj up|atňoVáníjeho
dražebníka
právvyp|ýVajících
mUze záručnílistiny
pro
čimu uk|ádaIa
do!a/enipIneni'
vyp|yvaiicího
mu 7e záíuČnIJ|\1iny'
iinoupovinnost(Jákonapř'povInnost
učinitpředchozíVýzVudlužníkovi
nebo do|ožení
písemností,
da|ších
než pov;nnost
písemně
požádat
o toto pInění
v doběp|atnosti
uvedené
V záruční|istině'
Bankovní
záruka
musíb'ftVYstaVena
bankouse síd|emna území
čRnebo2ahraniční
bankouopráVněnou
působit
V sou|aduse zákonemč'2111992sb' o bankách,Ve zněnípozdějších
předpisů,
na
územiČeské
ja?yce'
repub|ikya musíbýt VystavenaV českém

jsou určeny
skládanédražebníjistoty
VariabiIním
symbo|em'pro préVnické
osoby|č,pro fyzické
osobyÍodné
čís|o.
Lhůtapro5|ožení
d|ažebníjistoty
začíná
dnemVyh|ášeníiéto
dražebníVyh|ášky
a končízah.jenim
dražby pro p|atbu V hotovosli, pro platbu na účetdražebníka,převodem zúčtu (to Vse za
podmínky
připsání
dražebníjistoty
na účet
dražebníka
do zahájení
dražby).
Dražebníjistotu
ne|ze
p|atební
s|ožit
kartouani šekem'

V|' ÚčAsTNícl
DRAŽBY
6'1' Účastníkem
dražbyje osoba přítomnápři dražbě,která 5e dostavi|aza úče]em
činitpodání
podmínky
a sp|ňuje
stanovené
zákonemo Veřejnýchdražbách(viz'Š3 zákonač' 26/2aoosb.,
o veřejnýchdražbách)'
6'2' Učastník
při zépisudo dražbydok|ado zaplacení
dražbydo|oží
jisioty (Výpiszúčtu
dražební
o odep5ání
částky
z účtu,
záruční
|istinyosvědčující
bankovnízáruku
apod')'Dá|eúčastňík
dražby
proh|ášení
do|ožísvé
čestné
ženeníosobouVy|oučenou
z dřažby.Fyzické
osobypředložíprůkaz
práVnické
totožnosti,
osoby před|oží
aktuá|ní
Výpjsz obchodníhorejstříku
ne starší
tří měsíců,
průkaz
jednající
totožnosti
práVnickou
o5oby
za
osobu'Po zápjsudo,,seznamuúčastníků
dražby.,
bude každé
oprávněnéosobě přidě|enodražební
čís|o.
Účastníkům
dražby,kteříse nestanou
Vydražiteli,5e
Vracídražebníjistoia
složená
na účei
dražebníka
převodemve prospěch
bankovním
píseňněsdě|ídražebníkovi,
účtu,
kten/účastník
a to bez zbytečného
odk|adu'Dražební
iistotu
s|oženou
V hotovostikrukám dražebníka
jistotu s|oženouna místěpřed|oženou
a dražební
bankovní
po převzetídražebního
zárukouVrátídražebník
po ukončení
čís|a
dražby'Listiny,jjmiž
opráVněné
osobydo|oži|y
sVápráVaVůči
předmětudražbv,
poh|edáVek'
neboVznik
Vrátídražebník
bezzbytečného
odkIadu.

v||. VSTUPNÉ
7.1. Vstupné
do dražební
pro náVštěvníky
místnosti
dražby,
kteřínebudoudražitčiní
1oo,- K..

V|||'cENADosAŽENÁVYDRAŽENíM
8.1' Dražebníjistota, kterou Vyd.ažjteIzap|atil před započetímdražby,se započítavana cenu
dosaženouVydražením'
Zb.ivající
částceny dosažené
je vydÍažjtel
Vydražením
povinendo 10 drlů
od skončenídražby
uhradjtdražebníkovi,
není|idá|estanovena
jiná lhůtak úhradě
cenydosažené
Vydražením'Není-li cena dosaženáVydražením
vyššínež 20o.ooo,. Kó je Vydražitelpovinen
uhraditcenu dosaženou
Vydražením
ihnedpo skončení
dražby.
Je Ii cena dosažená
VydÍažením
Vyšší
než500.000,-Kč,je vydražitelpovinen zb'lvajícíčást ceny dosaženéVydraženimuhradjt
nejpozdějido90 dnůode dne skončenídražby
dražebníkovi,
a to V hotovostik rukámdražebníka
nebo bankovnímpřevodemve prospěchúčtudražebníka'
Úhrada V hotovostik rukám dražebníka
je omezena částkoudo výše270'000,- Kč,d|e ustanovenízákona č.254/2004 sb', o omezení
platebv hotovosti.
jjstotaVe formě bankovnízáruky,je Vydražite|
8.2' ByIaJisloženádražební
povinenuhraditcenu
dosažeňouVydražením
vp|né výšivtermínujejí sp|atnosti.Dražebník
je pak povinen bez
zbytečného
odk|adupo uhrazeníce|éceny Vrátil Vydražiteli
záruční|istiny'cenu dosaženou
Vydražením
ne|ze uh|adit započtením,
rovněžplatba směnkou,p|atebníkartou,šekemie
nepříoustná.
8'3. UhÍadí
|iVydražiteI
cenu dosaženou
Vydražením
V te.mínusp|atnosti,
přecházína něj k okamžiku
přík|epu
Udě|ení
předmětL]dražby.okamžikemdop|a€ e níce|évydražené
v|astnictví
částkyje
dražební
úkonpro Vydražite|e
bezúp|atný.
8'4' Nezap|acení
ceny dosažené
Vydražením
Ve stanovené
lhůtězak|ádádůsledky
zmařenéd6žby,
včetněodpovědnostivydražite|e'kteni zmaři| dražbukúhradě nákladůtéto dražby,případně
úhrádynák|adů
dražbyopakované.
Je.|idÍažba
zmařenávyd.ažite|em,
s|ožená
dražebníjistota
se
použijena nákladyzmařenédražbya na nákladyopakované
dražby.Pokud nepokryjes|ožená
dražebníjistotatyto nák|ady,je VydBžite|,kten/ způsobi|zmařenídražbypovjnent]hradit na
VyzVání
dÍažebníka
itu částVýšeuvedených
nák|adů,
kterépřesahují
s|oženou
dražebníiistotu'

|x' ZMĚNARozsAHUPRÁV'zÁVAzKŮ A STAVU
9.1.Podmínky
a úda].e,
kte.éjsou
uvedenyVtétodražebníWh|ášce
nelzedodatečně
měnit.To neo|ati'

pokud dojde ke změnám V rozsahupráV a záVazkůna předmětu dražbyVáznoucích
asním
spojených,nebo stevu,V němžse předmět dÍažbynacházÍ'V tomto případěbude bez zbviečného
odk|aduVvholovendodateIk |étodíaŽebnivYh|ášce.

9 . 2 .osoby, kterémajík předmětu dražbypředkupnípráVo,jsou povinny doložitdražebníkovlsve

právo |istinamiVorjginá|enebo úředněověřenékopii,a to do zahájenídražby,
jinakJe ne|ze
uplatnit.

9.3. VydÍaž:teI
můžedo doby zap|acení
cenydosažené
Vydražením
uzavříts navrhovate|em
nájemní
předmětudražbV.
sm|ouvuo užíVání

x. PoDMíNKYoDEVZDÁNí
PŘEDMĚTU
DRAŽBY
10.1'PředmětdražbybudeVydánza podmí.ky,žeVydražitel
uhradiIcenu dosaženou
vydražením
Ve
stanoVenélhůtě'
10.2' Jest|iŽenaby|vydražitelVlastnictvík předmětu dražby(úhradaceny dosaženéVydražením
Ve
stanovené
době a formě)d|e 5 29 zákonač.26/2000sb', o Veřejnýchd.ažbách,
je dražebník
povinen předat Vydražite|.
předmět dražbya Iistiny,kteréosvědčují
Vlastnictvía jsou nezlytne
k nak]ádánís předmětem dražbynebo osvědčujíjiná
právalyd.ažite|€ Vůči
přeclmětudražbY.Jde.
Ii o nemovitost' předává předmět dražbyVydražitelizaúčastidražebníkabýVa|ýVlastník(popř.
navrhovate|)'
o předánípředmětudražbybude sepsán,'Protokol
o předánípředmětudražby,,,
kten/ podepíšedražebník,býva|ý v|astník (navrhovatel) a Vydražite|.odmítneli někteé
z uvedenýchosob předáVacíprotokoI podepsa! poznamená to dražebníkV tomto protokolu.
10'3. Veškerénák|ady spojenés předáním a převzetÍmpředmětu dražby nese Vydražite|,Vyjma
nadbytečnýchnák|adůvzniklých2 důvodůna straně býVa|ého
Vlastníkanebo dražebnika,které
činí
15.000,Kčbez přís|ušné
sazbyDPH'
10.4.Nebezpečí
škodyna přédmětudražbypřecházíz býVa|ého
v|astníka(navrhovatele,popř' držite|e)
na vydražite|ednem předánípředmětu dražby,týžden přecházína Wdraž;te|eodpovědnostza
škoduzpůsobenou
vsouvis|ostis předmétemdíaŽby'Je-|i vydraliteIvprod|eni s prevzetrm
předmětudražbýnesenebezpečí
škodya odpovědnost
za škoduVydražite|'

x|. áVĚREčNÁUSTANoVENí
11.1. Účastnícidražbyjsou povinni na Vyzvánídražebníkadoložit svoji totožnost,popřipadě sVé
opráVněníjednat
za účastníka
d.ažby'
dát se zapsatdo seznamuúčastníků
převzít
dražby,
dražební
čísIo,
dodržovatdražebnířád, respektovatpokynydrážebníka
nebo osobyjímpísemněpověřené'
17'z. v zájmu účastníků
dražbyje, seznámitse s dražebním
řádem, dražební
vyhláškoua ostatními
před zahájením
jnformační
skutečnostmi
dražby.
lnformace,
memoranda,
dražebnířád
a dražební
jsouk dispoziciiV sid|edražebníka,
vyhIáška
případné
dajší
informacena te|'čís|e:
602462 210.
11.3'Tatodražební
Vyh|áška
by|asepsánav šestistejnopisech,
z nichžjedno
Vyhotoveníje
urcenopro
navrhovateIe,dVěvyhotoveníjsou
proVydražite|ea
dVěWhotovenípro
potřebydražebníka
a dá|e
je jedno určenopÍo spráVcecentÍá|niadresy.Kopii dražební
Vyhláškydá|e dražebník
zašle
Vzákonem stanovených|hůtáchosobám uvedenýmV 5 20 odst. 5 zákona č. 2612000sb''
o VeřeinÝch
dražbách.
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