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DRAŽEBruí vynnŠrn
DoBRoVoLnÉ rrrrRoNlcKÉ onnŽgv

Whotovená dle ust, § 20 zákona č. 2612000 sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ

Pozemek o v,ýměře 28t m2, Svatomírov, okres český Krumlov
dne 30.8.2016 od 10:00 minimálně do 12:00

na portálu www,realdrazbv.cz

1. Označení dražebníka, navrhovatele a vlastníka
Dražebník: realdrazby.cz s.r.o. se sídlem Grafická 854/15, 150 O0 Praha 5 lČ: 29L362O2

Vedená u Rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C.202962
Navrhovatel: Lipno nature s.r.o,, se sídlem Pobřežní 394lt2, Karlín, 186 00 Praha 8, lČ: 01816896, zastoupena Vladimírem Cnotou

Vlastník: Lipno nature s.r.o., se sídlem Pobřežní394/L2, Karlín, 186 o0 Praha 8, lČ: 01816896

2. Vyhlášeníkonánídražby, místo, datum a časzahájenídražby
Dražebník v souladu s ustanoveními zákona o veřejných dražbách vyhlašuje touto dražební WhláŠkou konání veřejné dobrovolné draŽbY elektronické

souboru věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenstvÍ. DraŽba bude uskuteČněna elektronicky prostřednictvím

elektronického dražebního systému na adrese: http://www,realdrazbv.cz . Zahájení elektronické draŽby se stanovuje na den 30. 8. 2016 v 10:00

hodin na internetové adrese http:l/www.realdrazbv.cz. od tohoto okamžiku mohou účastníci dražby činit podání. ukončení dražby se stanovuje na

den 30. 8. 2016 nejdříve v tzoo noain (toto je nejčasnější možný okamžik skončení draŽby). Elektronická draŽba je zahájena prohláŠením o zahájení

dražby, které se zobrazí v elektronickém dražebním systému.

3. Označenípředmětudražby
Pozem€k o výměře 281 m2, Svatomírov, okres Český Krumlov
předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a fakticloich souČástí a přísluŠensWÍ, a to:

. pozemek parcelní č. 358 o rnýměře 281 m2 - ostatní plocha

jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnicwí č. 116 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním Úřadem pro JihoČeský kraj, Katastrálním

pracovištěm český Krumlov, pro katastrální území Svatomírov a obec Vyšší Brod, vše dále oznaČováno jen jako,,předmět draŽby".

Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 7 .344-94/2016 ze dne 12, 6. 2oL6 soudního znalce lng. Antonína Branného,

kteni ocenit předmět dražby cenou v čase a místě obvyklou na částku 287,, Kč.

V popise stavu, v němž se předmět dražby nachází, odkazujeme na popisnou část znaleckého posudku Č.7.344-94/2016 ze dne 12. 6. 20!6 soudního

znalce lng. Antonína Branného, tento po§udek je k dispozici na stránkách www.realdrazbv.cz nebo u draŽebníka a lze do něj nahlédnou na

organizorraných prohlídkov.ých dnech konaných v termínech dle bodu č. 5 této dražební vyhláŠky nebo po předchozí dohodě s draŽebníkem kdYkoliv

do dne konání dražby.
4, Práva a závazky váznoucí na předmětu dražby a popis

Navrhovatel prohlašuje, že s předmětem dražby nejsou spojena žádná jiná práva či právní vady.

Jedná se o drobnější pozemek tvořící ostrůvek neplodné půdy s náletem křovin a listnatých dřevin v zemědělsky obhospodařovaném větŠÍm Územním

celku. V katastru u nemovitostí je pozemek veden v druhu pozemkú ostatní plocha se zprJsobem využití jako nePlodná PŮda.

5. Proh]ídka
pozemky jsou umístěné ve volné krajině a jsou tedy kdykoliv volně přístupné. Nacházejí se v k, ú. Svatomírov, obec VyŠŠÍ Brod, okres Český Krumlov.

- pozemek parcelní č. 358
pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu draŽby, zejména s ohledem na

charakter předmětu dražby a s ohledem na prohlídky spojené s ochranou života a zdraví účastníkŮ prohlídky, bude prohlídka provedena v rámci

možností obhlídkou z veřejně přístupných komunikací a ploch, a dále také nahlédnutím do dokumentace k předmětu draŽby, znalechich posudkŮ,

listin, listŮ Vlastnicwí a katastrálních map.
Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu dražby nelze vyslovit neplatnost dražby podle příslušných ustanovení zák. Č. 2612000 Sb. o veřejných

dražbách.
Bližší informace na tel. 773 369 49o.

6. Odhadnutá cena předmětu dražby
Cena předmětu dražby v místě a čase obvyklá byla zjištěna znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem lng. Antonínem Branným pod

pořadovým číslem 7 .344-94/2016 ke dni 11. 5. 2016 a činí 281,-Kč (slovy: dvě stě osmdesát jedna koruna Česká).

7. Nejnižší podání a minimální příhoz

Nejnižší podání činí 60.000,-Kč (slovy šedesát tisíc korun českých).

Minimální příhoz je 5.fil0,-re (slovy: pět tisíc korun českých).

8. Dražebníiistota

Dražební jistota byla stanovena na částku 12.000,-Kč (slovy: dvanáct tisíc korun Českých). ÚČastník je povinen sloŽit draŽební jistotu takovým

způsobem, aby moh| dražebník složení dražební jistoty ověřit. Dražební jistota musí b,lt sloŽena před zahájením draŽby po prokázání totoŽnosti

účastníka, a to:
_ bezhotovostním převodem na účet dražebníka č.ú. 209801642/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., pod VS, ktenÍm je lČ u právnických osob, datum

narození u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo DlČ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením sPecifického

symbolu 00110165, a to tak, aby byla připsána na účet dražebníka nejpozději do 20.00 h v den, který předchází dni konání draŽby; dokladem o Platbě
je vrýpis z účtu s odepsanou platbou;
- v hotovosti vkladem na účet dražebnika č.ú. 2098Ot642!0600, vedený u GE Money Bank, a.s., pod VS, kteďm je lČ u právnichich osob, datum

narození u fyzickýrh osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo DlČ u právnichich osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením sPecífického

realdrazby.cz s.r.o,, Grafická 854/1' 150 00, Praha 5. Czech Republic

tel: +420 - 773 369 490 email: info@realdrazby,cz www.realdrazbv.cz
§reqldrožby



Stránka 2 z 3 č. j:oorr lrs-5

symbolu 00110165, a to tak, aby byla připsána na účet dražebníka nejpozději do 20.00 h v den, který předchází dni konání draŽby; dokladem o platbě

+je pokladní doklad na danou částku;
_ V hotovosti v sídle dražebníka v termínu dle dohody, nejpozději však do 16.00 h v den, kteni předchází dni konání draŽby; dokladem o platbě je

pokladní doklad na danou částku;
_ formou bankovní záruky, kdy v záruční listině musí brýt uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí draŽebníka jako věřitele, a to do rniŠe

dražební jistoty, jestliže dražebník o p|nění vypl,|vající z bankovní záruky písemně požádá banku, a to z dŮvodu, Že dluŽník - osoba, na jejíŽ Žádost se

zavázala banka záruční listinou, jako vydražitel zmařil dražbu, Dražebník musí b,ít v záruČní listině oznaČen tak jako v draŽební vyhláŠce. Platnost

bankovní záruky musí být minimálně 100 dnů ode dne konání dražby. Záruční listina nesmí obsahovat Žádná ustanovenÍ, která by podmiňovala

vyplacení peněžité částky uvedené v záruční listině na jinou podmínku, než je písemná výzva k plnění vypl'ývajícímu ze záruČní listinY Či bY uk|ádala Pro

dosažení plnění, vyplývajícího ze záruční listiny, jinou povinnost, než povinnost písemně poŽádat o toto plnění v době platnosti uvedené v záruČní

listině. prohlášení v záruční listině může učinit pouze banka, která má od Čttg povoleno působit jako banka na Území ČR. originál záruční listiny musí

účastník předložit nejpozději do 20.00 h dne, předcházejícího dni konání dražby. Dokladem o platbě je originál záruČní listiny.

účastníkovi, kteni nevydraží předmět dražby, bude dražební jistota vrácena bezhotovostním převodem zpět na ÚČet, ze kterého bYla zaslána, a to

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání dražby. V případě úhrady dražební jistoty v hotovosti bude sloŽená draŽební jistota \'fácena

beihotovostním převodem na účet, zadaný účastníkem při úhradě v hotovosti, nebo vrácena V hotovosti v termínu dle dohodY ÚČastníka a

dražebníka, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne konání dražby,

V případě zmařené dražby bude dražební jistota složená vydražitelem použíta na náklady zmařené draŽby a zbýruající Část bude vrácena WdraŽiteli,

který způsobil zmaření dražby.
Dražebníjistota, složená vydražitelem, se započítává do ceny dosažené vydražením.

9. Registrace a píůběh dražby
tJčastník dražby se do elektronické díažby registřuje prostřednictvím žádosti přes elektronichi draŽební systém http://www.realdrazbY.cz. DraŽebník

je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení této žádosti zaslat účastníkovi dražby na adresu jeho elektronické poŠty podrobnosti t'i kající se ÚČasti

na elektronické dražbě, zejména pak základní informace o elektronické dražbě, o způsobu prokázání totoŽno§ti ÚČastníka draŽbY a zPŮsobu sloŽení

draŽební jistoty, pokud je poŽadována,

rlektroniiké dražby se může účastnit pouze účastník dražby, kteď splnil povinnosti wpl,ývající ze zákona a této vyhláŠkV a bYl zaPsán do seznamu

účastníků dražby. o zapsání do seznamu účastníků dražby informuje dražebník každého ÚČastníka draŽby bez zbYteČného odkladu na adresu jeho

elektronické pošty.
A/ Registrace
V elektronickém dražebním systému na adrese http://www.realdrazby.cz - v záložce POMOC/AK DRAŽI je uveden postuP registrace ÚČastníka

dražby, zejména způsob prokázání jeho totožno§ti. Použitím odkazu Registrace zadá Registraci draŽitele a vyplní poŽadované Údaje. Po provedení

kontroly údajů klikne na tlačítko Potvrdit, a tím bude registrační formulář odeslán. Na emailovou adresu ÚČastníka draŽby bude následně doruČeno

potvrzení registrace s aktivním odkazem v textu, kliknutím na tento odkaz svou registraci dokončí, Jedná se o Úkon, kteným je powrzena existence

emailové adresy a uživatelský účet se tím stane aktivním. Na emailovou adresu ÚČastníka draŽby bude nakonec doruČeno DokonČení reBistrace a

zaslání přihlašovacích údajů. Poté se účastník přihlásí ke svému uživatelskému ÚČtu kliknutím na tlaČÍtko PřihláŠení a v zobrazeném okně vypiní

,,Uživatelské jméno,, (emailová adresa) a heslo a klikne na tlačítko .Přihlásit". Poté vyhledá dražbu v záloŽkách dle ČÍsla draŽbY, jednacího ČÍsla Či

lokality. Po zobrazení dražby kliknutím na tlačítko .,Připojte se - online" se tato draŽba ihned zobrazí na uŽivatelském ÚČtu ÚČastníka draŽby v Části

Moje dražby. Zároveň bude dražebníkovi oznámeno, že se účastník jako účastník dražby připojil k jeho draŽbě. Do draŽby je moŽné se registrovat

pouze do jejího zahájení. Doporučuje se, aby účastník dražby provedl svoji r€gistraci s dostateČným předstihem před zahájením draŽbY, abY draŽebník

mohl ověřit zejména úhradu dražební jistoty.

B/ Prokázání totožnosti
Každý účastník dražby, včetně osob jednajících za ně či jejich jménem, je povinen draŽebníkovi doloŽit svou totoŽnost. MŮŽe tak uČinit více zpŮsoby,

které stanoví tato dražební whláška. Doklady o prokázání totožnosti schvaluje pouze draŽebník a totoŽnost je moŽné Provést níŽe uvedenými

způsoby:
a) osobně u dražebníka
b) ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla dražebníka

c} ověřenými doklady kvalifikovaným certifikátem (osobním / firemním)
d) ověřenými konvertovanými doklady do datové schránky dražebníka (ČÍslo schránky: 4s9djvs)

e) ověřenými konvertovanými doklady vloženými na uživatelsloi účet elektronického draŽebního systému

Podrobnosti o prokázání totožnosti jsou uvedeny a podrobně popsány v elektronickém draŽebním systému na adrese http://www.realdrazby.cz - v

záložce poMoC/AK DRAž5 v odkazu ,,Jak splnit podmínky k účasti v dražbě". Fyzické osoby, které se míní stát účastníky draŽby, nebo které jednají za

či jménem právnické osoby, mínící se stát účastníkem dražby, jsou povinni doložit svou totoŽnost obČanským prŮkazem nebo dokladem mu

postaveným na roveň, cizí státní příslušníci pouze cestovním pasem nebo povolením k trvalému pobytu, Fyzická osoba jednající jménem Právnické

osoby se sídlem v čR, lež se míní účastnit dražby, je povinna předložit výpis z obchodního rejstříku ne starŠÍ neŽ tří měsíce (originál Či Úředně ověřenou

kopii) nebo v případě právnických osob nezapisovaných do obchodního rejstříku výpis z jiného přísluŠného registru Či rejstříku, kde je Právnická osoba

zapsána, ne starší než tři měsíce (originál či úředně ověřená kopie). Z těchto listin musí být zjevné, Že dotČená fyzická osoba je oPrávněna samostatně

jednat jménem právnické osoby. V případě jednání fyzické osoby jménem právnické osoby se sídlem mimo ČR, musí být PředloŽena veřejná listina

vydaná příslušným úřadem cizího státu plnící tutéž funkci, co listiny zmíněné v předchozí větě. Pravost těchto listin Wdaných orgány cizího státu (resp.

pravost podpisů osob jednajících jejich jménem, včetně jejich oprávnění tak jednat anebo pravost razítka) musí b'ýt apostilovány (v případě státu

mimo příslušnou Haagskou úmluvu musí brlt superlegalizovány). Je_li některá z výše uvedených listin Whotovena v jiném neŽ Českém jazyce, musí být

tato listina opatřena překladem do českého jazyka, vyhotoveným tlumočníkem, zapsaným u některého z krajsloých soudŮ ČR. FYzická osoba jednajícÍ

na základě plné moci za osobu (fyzickou či právnickou), jež se míní účastnit dražby, jsou povinny předloŽit písemnou plnou moc, udělenou

zmocnitelem zvlášť pro tuto dražbu. podpisy na této plné moci musí b,ft úředné ověřeny. V případě vyhotovení Úředního ověření v zahraniČÍ, musí b'it

úřední ověření apostilováno (v případě státu mimo příslušnou Haagskou úmluvu musí brlt superlegalizovány). V příPadě zastouPení Právnických osob

musí zástupce doložit listiny dle předchozího odstavce této dražební vyhlášky, dokládající oprávnění osob podepisujících plnou moc jednat jménem

zmocnitele, Je_li některá z výše uvedených listin Whotovena v jiném než českém jazyce, musí bÝt tato listina opatřena překladem do Českého jazyka,

vyhotoveným tlumočníkem, zapsaným u některého z krajských soudů ČR, Za právnickou osobu, jeŽ se míní ÚČa§tnit draŽby, mŮŽe jednat Prokurista,

pokud prostřednictvím shora uvedených listin doloží svou funkci. V případě spoleČného ÚČastenství v draŽbě spoleČně více osob s cílem nabýt

vlastnictví k předmětu dražby do spoluvlastnictví více osob, je nutné předložit čestné prohláŠení těchto osob o tom, Že se dohodli na sPoleČném

účastenství v této dražbě konané dle této dražební vyhlášky, že se dohodli ná budoucí uýši svých spoluvlastnichich podílŮ k vydraŽenému Předmětu

dražbv, že společně a nerozdílně uhradí dražební jistotu podle této dražební Whlášky, Že uhradí spoleČné a nerozdílně cenu dosaŽenou vydraŽením v

případě, že 5e stanou vydražíteli, že je čestné prohlášení závazné, nevypověditelné a nezrušitelné minimálně do dobY Převzetí vYdraŽeného Předmětu
dražby a že na základě zv|áštní plné moci zmocňují společného zástupce, aby se dražby účastnil a jménem těchto osob vriŠe uvedený Předmět draŽbY

dražil. Dále je nutno předložit plnou moc zástupce oprávněného se za tyto osoby účastnit dražby. Podpisy na plné moci a Čestném ProhláŠení musí btlt
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úředně ověřeny. účastník dražbyje povinen doložit čestným prohlášením, že není osobou z draŽby vylouČenou ve smYslu ust. § 3 zVD a Že ani nebude

pro takovou osobu dražit (Prohlášení je součá§tí regi§tračního formuláře).

Cl Složení drařební jistoty

Dražební jistotu sk|ádá účastník dražby podle ustanovení bodu 6, této dražební vyhlášky.

D,/ Předkupní právo
Má_li někteni z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby - doloží ie dražebníkovi originálními ti§tinami nebo jejich Úředně ověřenými

opisy ve lhůtě do tří dnů do zatrileni draiby. Nesplněním této lhůty znamená, že předkupní právo nelze v draŽbě uPlatnit. o Prokázání PředkuPního

práva informuje dražebník účastnika dražby ve lhůtě ne.ipozději dva dny před zahájením draŽby, a to na jeho emailovou adresu.

E/ Průběh elektronícké dražby
pa prokázání totožnosti účastníka dražby, složení dražební jistoty, splnění povinnosti vypllívající ze zák. Č. 26/2000 Sb, a této draŽební vYhláŠkY, bude

účastník dražby zapsán do seznamu účastníků dražby. o zapsání do seznamu účastníků dražby informuje draŽebník kaŽdého ÚČastníka draŽbY bez

zbytečného odkladu na adresu jeho elektronické pošty. Takto zapsanému účastníkovi dražby bude v elektronickém draŽebním sYstému umístěném na

adiese http://www,realdrazby.cz přiděleno jedinečné číslo, které je účastníkovi dražby náhodně přiděleno v rámci kaŽdé elektronické draŽbY a slouŽÍ

k jeho jednoznačnému rozlišení. poté může projevwat svou účast v zapsané dražbě činěním podáním/příhozu kdYkoli v jeiím PrŮběhu. Při Činění

póaánýpři6oru musí být účastník dražby před odesláním svého podání dotázán elektronickým dražebním systémem, zda chce skuteČně uČinit Podání

v takové rniši, která je zobrazena elektronickým dražebním systémem nebo kterou zadal do odpovídajícího pole v elektronickém draŽebním sYstému.

Podání činí dražitel vyplněním kolonky pro příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit. Tímto je učiněn příhoz/podánÍ. Podání (draŽitelem nabízená cena) se

automaticky přepočítá po vyplnění vliše příhozu. podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozŮ. Podání je bráno za uČiněné Pouze v PříPadě, Že

bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno - po podání se zobrazí nad draŽbou informace v zeleném poli, Že podání bylo přijato

a'samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli průběh dražby. Před uplynutím doby, během které lze zvyŠovat PodánÍ, se zobrazují

nás|edující nizvy a prohlášení:

a) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývají 3 minuty, je ÚČastníkŮm draŽby zobrazena výzva ,,Poprvé pro ÚČastníka

dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, kteď učinil nejvvšší podání)",

b) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbýruají 2 minuty, je ÚČastníkŮm draŽby zobrazena rnizva ,,Podruhé pro ÚČastníka

dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, kteni učinil nejvyšší podání)",

c) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zb,ívá 1 mínuta, Je ÚČastníkŮm draŽby zobrazeno prohláŠenÍ,,NeuČinÍ-li někdo z

přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (oznaČení identifikátoru ÚČastníka draŽbY, kteď uČinil

nejvyšší podání), udělím mu příklep".

d) v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům draŽby zobrazena rnl'zva ,,Potřetí pro ÚČastníka draŽby (oznaČení

identifikátoru účastníka dražbY, kteni učinil nejvyšší podáni}" a přijímání dalších podání je zastaveno. Je-li v posledních 5 minutách před uplynutím

doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem dalŠÍch podánÍ o 5 minut od okamŽiku Posledního
podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 5 minut, aniž by bylo učiněno dalŠÍ podánÍ, příjem podáníje zastaven, Elektronický draŽební

systém vylučuje v elektronické dražbě činit stejné podání ve stejném okamžiku. Další podání tedy musí b'Ít vŽdy vyŠŠÍ neŽ předchozí uČiněné PodánÍ,
jinak k němu nebude v e|ektronické dražbě přihlíženo, z tohoto důvodu je vyloučen postup podle §10 zák.Č. 2612000 Sb. (rozhodování losem). Pouze

účastníci dražby oprávnění z předkupního práva mohou přihazovat O,- Kč pro dorovnání nabídky jiného draŽitele. Jednacím jazYkem draŽbY, vČetně

vyřizování všech záležitostí spojených s dražbou, je český jazyk.

10. thůta a způsob úhrady vydražené ceny

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/20C0 Sb. v ptatném znění ihned Po skonČení draŽbY v hotovosti k rukám

dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka č.ú. 20980164210600, vedený u GE Money Bank, a.s., variabilní symbol platby je 00110165. Pokud tato

překročí částku 2oo.ogo,_Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překroČÍ Částku 500,000,-KČ pak ve lhŮtě nejPozději do

30 dnů od konání dražby, Dražební jistota, kterou vydražitel uhradi| před započetím draŽby, se zapoČÍtává do ceny dosaŽené vydraŽením, Byla-li

vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaŽenou vydraŽením v Plné v'ÍŠi V termínu její

splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydraŽiteli originály záruČních listin. Cenu dosaŽenou vYdraŽením

nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou je nepřípustná. Dražba je pro vydražitele prováděna bezúPlatně, VYdraŽitel je Povinen zaPlatit daň z

nabytí nemovitých věcí.

11. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli
Naby;_1i vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen podle podmínek uvedených v draŽební vyhláŠce předmět draŽbY a listinY, které

osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydraŽitele vŮČi předmětu draŽby, předat bez

zbytečného odkladu vydražiteli; vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí. Jde-li o nemovitost, podnik nebo jeho organizaČní sloŽku,

předá b,ívalý vlastník předmět dražby na základě předložení potvrzení o vlastnicwí a doloŽení totoŽnosti vydraŽitele podle podmínek uvedených v

dražební vyhlášce předmět dražby bez zbytečného odkladu vydražiteli. Dražebník je povinen na místě sepsat protokol o předání předmětu draŽby; v

protokolu uvede kromě označení bývalého vlastníka, dražebníka, vydražitele a předmětu dražby, zejména podrobný popis stavu, v němŽ se předmět

dražby včetně příslušenství nacházel při předání práv a závazků na předmětu dražby váznoucích. Protokol o předání předmětu draŽby podepíŠÍ bývalý

vlastník, vydražitel a dražebník. Jedno Vyhotovení protokolu obdrží btívalý vlastník a dvě vyhotovení obdrŽÍ vydraŽitel. V případě, Že vydraŽitel odmítne

některá z těchto vríše uvedených osob předávací protokol podepsat, vyznačí tuto skuteČnost draŽebník do předávacího protokolu a pro vydraŽitele

okamžik vyznačení této skutečnosti do předávacího protokolu má za následek převzetí odpovědnosti z nebezpeČÍ Škody na předmětu draŽby a

odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím Předmětu draŽby nese

vydražitel. Náklady spojené s předáním předmětu dražby; a) cestovné za 1 km: 1O,-Kč b) každá započatá hodína draŽebníka nebo jeho zástupce:

1.oo0,-Kč c) příprava vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0,-Kč K rnýše uvedeným nákladům připočte draŽebník přísluŠnou sazbu DPH.

Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil sv,ým zaviněním bývalý vlastník nebo draŽebník, nebo

jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Nebezpečí škody na předmětu draŽby přechází z navrhovatele na vydraŽitele dnem
předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draŽby. Je-li WdraŽitel V

prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za Škodu vydraŽitel.

Vydražitel je povinen uhradit daň z převodu nemovitostí.
12. Závěrečná ustanovení

Tato dražební vyhláška byla sepsána Ve 12 stejnopi§ech, z nichž jedno vyhotovení je urČeno pro navrhovatele a jedno pro potřeby draŽebníka. Práva a

povinnosti touto dražební vyhláškou v,ýslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o veřejných draŽbách.

^ígejďrazby.cz s.ř-o-
V Ostravě dne 22. 6. 2016.
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