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Ma_nagement, a.s.,

vyhotovená dle ust § í6a a ust. § 20 ZVD1
C. j: 32906

Dražebník: BFT Management,li- V Oširuácrr

100 00 Praha 10 -Štrašnice]

RNDr. Jiří Bureš, Ph,D,, statutární ředitel,

25619055, za nížjedná

Navrhovatel: JUDr. Vladimíra ŠůstkováZukalová, Heršpická 800/6,, 639
o0 Brno, ustanovena na základě usnesení
Krajského soudu v Brně, KSBR 38 lNS 14861 t 20í5 insolvenčním
správcem dlužníkaHana Weissová, dat nar.
05.08.1963, Lechovice 106, 67163 Lechovice
Touto Draže
elektronicky
draŽebního sYstému Prodei-dražbou.cz, který je provozáván na www.prooáioiázoou.cz
jen ,,systém
1om99Í
1oále
Prodej-dražbou.cz").

Dra_Žitel

se do draŽby registrup proŠtředniMlystému Pro_dei-dražbou.cz. V Sekci Reqistrace svstému

Prodei_
grazDou.cz
vYPlnísvé
sve identifikační údaje a je mu vygenerován Registračníformulář,
ÚaŽbou.cz VYPlni
ReoEtračníformulář,
DraŽitel tento registraČníformulář vytiskne, doptnibátum a místo
[odpisu. Takto vyhotovený registračníformulář musí
být žadatelem:
- podepsán Úředně ověřeným podpisem, v případě manželůmusí být ověřeny
oba podpisy a v listinné podobě zaslán
poštou na adresu BFT Management, a.s., V olšinách 16182,1oo ob lratra
io;
nebo
- v listinné Podobě PodePsán Úředně ověřeným podpisem na Czech POlNT2
a zde provedena autorizovaná konverze
tohoto listinného dokumentu - Úředně ověřeného Registračníhoformuláře do elektronické podoby
a tento elektronický
dokument musí být odeslán emailem na adresu infoóprodei-drazbou.cz
nebo
- PodePsán a naskenován ve formátu pdf a tento dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem
s jeho viditelným umístěním (v případě manželůoba podpisy) v tomto dokumentu a taktó vyhotovený
[ot áotůment
musíbýt zaslán emailem na emailovou adresu dražebníka nebo na info@prodei-drazbou.cz,
V PříPadě sPoleČnéúčastivíce osob na dražbě,je třeba předem t<ontattovat drazebnrxa.

O Provedené aktivaci sluŽeb systému Prodei-dražbou.cz bude dražitel vyrozuměn na emailovou adresu,

kterou

dražitel uvedl při registraci.
Do draŽbY se draŽitel regishuje elektronicky z vyhlášenédražby systému prodei-dražbou.cz se současným čestným
ProhláŠením, Že sPlňuje vŠechny podmínky své účastiv dražbě a že není osouou , orazoy vyroučenou. orázitet obdrží
od draŽebníka Potvrzení o registraci do dražby emailem, pokud splnil všechny své povinňosti dražitele, zejména pak,
Že Íádně a vČas uhradil draŽební jistotu. Do dražby je možnése registrovat pouze do jejího zahájení. Doporučuje se,
abY draŽitel Provedl svoji registraci s dostatečným předstihem před zahalením dražbý, aby dražebník si mohlbvěřit
zqména úhradu dražebníjistoty.

způsob elektronické dražbv:
Elektronická dražba bude provedena dle ZYD a Dražebníhořádu systému Prodei-dražbou,cz na www.prodeidrazbou.cz,lD dražby: 32906. V sekci Jak dražit systému Prodei-dražbou.cz je poOroOnO popsátr způsob rég-snace
a provedení dražby, včetně Dražebníhořádu a Uživatelské příručky.
po předchozí domluvě, dražebník nabízíprovedení reoistrace účastníkadražbv dražitele i licitaci na dražbě v sídle
dražebníka.

I
2

ZVD - zák.č. 2612000 Sb., zákon o veřejných draž.bách, ve znění násl. změn a doplňkťr.
Např. na Česképoště, s.p. nebo na obecním út'adu.
l

BFT Management, a.s., V olšinách 16 l82,
tČ; :SSlgOS5, zapsaná; MS y,Praze,

7

Tel.

:

72 583

100 00 Praha l0 - Strašrrice
octttít B, vtožka 50()8

8097, 606619676, Emait; infoGl,bftm.cz

rJraz0a bude zahájena dne 06,10,2016 v Í5:00 hod.
na ww,tlv.prodei-drazbou.cz, lD dražby: 32906. Dražba
bude
ukončena dne 06.10.2016 v 15:30 hod.

Pokud vPosledních Pěti minutách
Před ukonČenímdražby nikdo zdražitelůneučiní

je

podání,
dražba ukončena
v Čase ukončenídražby. pokud něŘdo z dražitelů
uei"ipááa"i i-poslednicrr pěti minutach před ukončením dražby,
čas ukončení dražby se prodlužuje o pět minut.

Učiní-liněkolikdraŽitelůs@učiněnovyššípodání,buderozhodnutolosem,komuznichse

PříkleP udělí a stane se vYdražitelem. Všem d.raŽitelům sýstem Éiooel-arazuou_c,
priJclr los
PravděPodobností celé ČÍslo1 až 1000. Vydražitelem s" sian" araztel s nejvyšším""
číslemlosu.

_

náhodně se stejnou

p'rávokPředmětudražbyjehodoloženímdražebníkovilistinami

,:|iíli",y d;;y Jinak já'""B"
::9^Tři":^:IŤ:":J]:l,
:f::I"*^
dražebníka,zdali je předkupní
právo l"jyr'."d
prokázáno, oaánz'áirJ,t"i"Áái".'"l;oáici,Y'áI

f:*ix*T.'r::Tíl].^?Ťy:i?l

u.ln'ďrya

-"

o,"žbě uplatnit. Rozhodnutí
u"olí Jr!oT#:j:",;"il"ril:

;;,;"řé"c;ř;ň]ffi;šiíňfi"ř;;á"i^"Ái';.';ro

katastrální
'oil'],íř'.í:;j,Xff'[?J]
ž;;j;;,
-'^:1:^"::r:ň.
ffiIl.:í?'"?]"|:lP";::l:l":
Katastrální pracoviště Znojmo, a to jmenovitě:
";d"ňe',,,' ""ŘžtJ.i;f,#"r}ili

- p.č. 268, o výměře 233 m2, ostatní plocha, zeleň
- P,Č, 269, o výměře 513 m2, zastavěná
Na pozemku stojí stavba; Lechovice, č.p. 106, bydlení
Plocha a
-_p.č.270, o výměře 651 m2, zahrada, zemědělskýfd_voři.
půdnífond

Popis:

Rodinný dŮm Č,P, 106, o uŽitné PloŠe372 m2,.spolu s pozemky o celkové
výměře 772 m2,je umístěn v centru obce
Lechovice, cca 10 k'99
Rodinný oům ;e samostátne situovaný, s jedním podzemním podlažím a s
!_nqm.a.
dvěma nadzemními PodlaŽÍmi (svrchní jó podkrovim). objekt áusatrup jeóen
bvt. vnitrnr dispozice: 1 pp - sklepy.
1.

N|-závétřÍ,Předsíň,chodba,_ob5ívací-pokojspolečně s'kuchýnía;i,oátnou,piu"ouná,koupelna,WC.podkroví _
-mezi
9!99U", !ř! qokoje, kouPelna s WC, komora. Stávba byla dle sdělení m"lit"tt y páŠtru*"
lety 1986 - .1987, v roce
1995 bYla Provedena výměna podlah, oJ<en, Žatepleni objektu.-Stavebně 1,991technický stav: běžnéopotřebení
jiŽ víceletým uŽÍváním, objekt není po stavební stránce
Žcela OoŘončen (drobnějšístavební úpravy - fasáda apod,).
Stavba je připojena na elektřinu, vodu a kanalizaci.
Konstrukce a vybavenÍ: základy izolované proti zemní vlhkosti, svislé obvodové konstrukce
zděné v tl. 50 Cm se
zatePlením, stroPY s rovným podhledem (v.,podkroví šikmé),střecha sedlového typu
krytá taškovou krytinou,
;e
standardní klemPÍřské střeŠníkonstrukce, vnitřní vápenné šÍukovéomítky, vnelsí stelxová
úprava na tápelně
izolaČnívrsfuě, vnitřní obklady keramické standardně v kuchyni, hygienickýcň zaříŽeních,schody 'béžné
konstiukce
s kobercovým povrchem stupňŮ, dveře hladké běžného próveoáni, okná plastová závqená (částečně střešní),
povrchy podlah: plovoucí laminové, keramická dlažba, vytápěni plynové podlahové,
elektroinstalace světelná a
motorová, rozvod studené a tePlé vody standardní, vnitřní kanalizaČe do veřejné sítě, ohřev teplé
vody plynovým
PrŮtokovým ohřívaČem, plynový sporák, sprchový kouí,2xvana, umyvadla, 2xzáchoásplachovací,

Na Pozemku P-Č. 269 je samostatně stojícístodola, jedno nadzemnr póOlaZi, obsahující přávážně prostory
skladového
a vybavenÍ: svislé obvodové konstrukce zděné stropy s rovným podhledem, střecha
sedlového tYPu, krytá taŠkovou krytinou, klempířské konstrukce z pozink, plechu, vápenná omitky, dřevěné
dveře,
vrata, okna dřevěná ŠPaletová, betonové podlahy, elektroinstalace světelná. Stáři stavby nezjištěňo dle použitých
konstrukcí je stáří odhadnuto na cca g0 let. Stavebně - technický stav stodoly: stavba jé kromě klempířských
konstrukcí v celkově zhoršeném stavu.
Studna na pozemku p.Č. 269 je kopaná, roubená cihlami, hluboká dle sdělení majitelky 17 m, objekt je bez vody.
Pozemek p.č. 27 0 je využíván jako zahrada,
GPS: 48.8744664N, í 6.2367383E
(dále jen ,,Předmět dražbý')

charakteru. Konstrukce

BFT Management, a.s., V olšinách 16182,I00 00 Praha 10 - Strašnice
IČ; 256]9055, zapsaná; MS v Prclze, oddíl B, vtožka 5008
Tel. : 7 2 5838097, 606649676, Email:

í

dražebníkúčastníkovidražb.y, kteryi předmět dražby nevydražil, složenou
dražební jistotu bez zbytečného odkladu
po skončenídražby v sídle dražebníka.
Bankovní záruku předloŽenou ÚČastníkem dražby, který Předmět
dražby nevydražil, dražebník bez zbytečného

odkladu vrátí účastníkovidražby.

Cenu dosaženou vydraženim n

příslušenstvíse započítajívydražiteli

na cenu dosaženou vydražením.zb,ývaiícíčást cenv dosažené vidražt

VYdraŽitelje Povinen uhradit cenu dosaŽenou vydražením bud'to bankovním převodem
ve prospěch účtudražebníka
Č,Ú, 2600804968/20í0, nebo složenímv hotovoŠtiv kterékoliv poUáe"u
rio banky,
n, 6e"t e.,i. 2600804968 l2o1o,
nebo PoŠtovníPoukázkou, kde variabi|ní symbol u právniáké osoby vydiažitele
"... j" Ěilč
)-r'n-ir-nienr
právnické osoby ČÍslopřidělené organizací vedoucí evidenci právnitkýchosob v ,r"tc .iot""-J;;
právnické osoby,
'1 fvzjcké osobY - vydražtele její datum narození ve formátu oottttr,lnnnh (DD _ oen, Úu
- měsíc, RRRR - rok),
konstantní sYmbol je 0558, specifický symbolje 32906. Po domluvě s dražebňíkem,
vydiažitel můžecenu dosaženou
vYdraŽením uhradit i hotově k rukám dražebníka,za předpokladu, že rnýše platby
nepřeiročílimit 27o 00o Kč5.
BYla-li vYdraŽitelem sloŽena draŽební jistota ve formě bankovní záruky,je vydražitel povinen
uhradit cenu dosaženou
výŠi.vtermínujejí splatnosti, dražebníkje pak povinón ďezzbg,eLného odkladu po uhrazeníl
ceny
:Y.li:::lil,Y
||!9
vráti| vydražiteli záručn í listiny.
",J,,-

'

Cenu..dosaŽenou vYdraŽením nelze uhradit započtením,rovněž platba směnkou

je nepřípustná. Cena dosažená

vYdraŽením hrazená prostřednictvím peněžního ústavu je uhrazena připsáním na účei
dražebníka.

UhradÍ-li vydraŽitel c_enu dosaŽenou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází
k okamžiku udělení příklepu.

na

néj vlastnictví Předmětu dražby

VydraŽitel, který zmařil draŽbu, nenab;ivá vlastnictví Předmětu dražby vydraženéhove zmařené
dražbé,

Je-li draŽba zmařena vydraŽitelem, draŽební jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušensfuí se použije na
nákladY zmařené dražby. Koná-li se opakovaná dražba, Žrietule se zbývajíóí'čásidražebníjistotý složené
vYdraŽitelem, který zPÚsobillmařeni dražby, na náklady opakované dražby. po úhradě nákladů dražby a
Ópakované
draŽbY se zbYivající Část vrátí vydražiteli, kteryi způsobil zmaření dražby. Výdražitel, kteryi způsobil zmaiení áražby, je
Povinen na vYzvání draŽebníka uhradit tu část nákladů dražby, kterou hepók rýuá di,ražebnr;istota jím složená; to ptati
iPro náklady opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby-vydražitelem,

l

nnaR

T

Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny
1. termín dne 17.09.2016, 11:00 hod,
2, termín dne24.09.2016, 11:00 hod.
MÍsto prohlídky a organizačnízabezpečení:Sraz zďlemcůje před rodinným domem, Lechovice č.p. 106, GpS:
48,8744664N, 16.2367383E. Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje ňa nutnost dodržovat veškeré zásady
bezPeČnosti a dbát pokynŮ osoby, která organizuje prohlídku, Pokud MasÍníknebo osoba, která má Předmět dražby
v drŽení nebo nájmu, neumožnířádnou prohlídku Předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Bod

9.

JestliŽe vydražitel uhradil ve stanovené lhůtě dle ust. § 29 ZVD cenu dosaženou vydražením a vydražitel tak nabyl
vlastnictví k Předmětu dražby dle ust. § 30 ZVD, je dražebníkpovinen předat vydražiteli Předmět dražby a listiny,
1vi7. § 29 ZVD.
5
Viz § 4, zák. č.25412004 Sb., ve znčni násl. znrěn a dopIňků

l

BFT Management,

a.s., V olšinách 16182, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IC: 25619055, zapsanó: MSv Praze, oddíl B, vložka 5008
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které osvědčujívlastnictví,l j9o9 nezbytné k nakládání s předmětem
dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči
Předmětu dražbY, o Předání Předmétu dražby ouoe sepsán F.iořoJ
dražby, kteryi podepíší
navrhovatel, vydražitel a dražebník.

o'ú;;.řř;;ětu

VeŠkerénákladY sPojené s Předáním a převzetím Předmětu dražby
nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů
vzniklých z dŮvodŮ na straně navrhovaiele nebo dražebníka.Vyáražiteli
óudou natÉoy spojené s předáním a

Převzetím Předmětu draŽby kalkulovány dle ceníku uveřejněnéňo na http://www.bftm.c/ma|
Tyto náklady nepřesáhnou s DPH částku 1O O00 Kč.

NebezpeČÍ Škodyna Předmětu draŽby přechází z navrhovatele
na vydražitele dnem předání
den přechází na vydražitele odpovědnost za Škoduzpůsobenou-v souvislosti přeámětem Předmětu dražby; vtýž
s
dražby. Je_li vydražitel
v Prodlení s Převzetím Předmětu dražby, nese nebezp"'ei Stoay
a odpovědno.i ,á sx"J"

"vdražitel.

Udaje o Předmětu dražby uve

ť,':*J^.?_:,o:1::l,:
Navrhovatel zaručuje .11'^?:!'^Ť:lii:9rŤt"jražbý.váznouclclr,
vlastnosti Předmětu dražby nebo odpovídJ
Dražebnívyhláškou.

jdou uvedený pouze-poate dostupných informací.

';l;h"

ň,iň;#o,!;;.Hil;H"[fi;

Předmět draŽby nabýuá vydraŽitel, jak stojí aIeží,6 Navrhovatel ani dražebník
nebudou Předmět dražby vykiízeta
veškerénáklady na případnévyklizení předmětu dražby nese vydražitel.

Předmět d3Žby nabýltá vydraŽiteljak stojí aleží.7Navrhovatel ani dražebníknebudou
Předmět dražby vyklízet a
veškerénáklady na případnévyklizení předmětu dražby nese vydražitel.
VydraŽitel je povinen uhradit daň znabytí nemovitých věcí _ Předmětu dražby, a to
vydražením.

ve

výši 4% zceny dosažené

Dle Platné legislativY draŽebník není Účastníkem řízení návrhu na vklad vlastnického práva k předmětu
dražby ani
výmazu omezení vlastnického práva váznoucích na Předmětu dražby. Vydražitel si tedy ,u.i
poaani

"l, =ái.iii
PřísluŠnýchnávrhŮ na formulářích sám (viz podrobně http://cuzk,czlKatastr-nemovitošti/Zapisy-do-KŇ/Zapisy_do_
K|,qsPx). Přílohou jsou Potom dokumenty, které vydražitel obdržíod dražebníka,a to potvrzení o nabytí vlasinictví a

dalšídokumenty prokazující zánik omezení vlastnického práva.8

VeŠkerá práva a povinnosti draŽebníka, Účastníkůdražby i dalšíchosob, které budou na dražbé přítomny čijejichž
Práva budou Provedením draŽby dotČena, v této Dražebnivyhlášce neuvedená, se řídípříslušnýmiustanovánímiZvo

a zákony souvisej ícími.

Dražebník nabízímožnost financování nákupu předmětu dražby hypotékou.

Tato DraŽební vYhláška byla sepsána ve 3 stejnopisech,

ostatní pro potřeby dražebníka.

y prazeo"" .9[

.!9,

7

Viz
Viz

ust. §
ust. §

nichžjedno vyhotovení je určeno pro navrhovatele a

v Brně a,../...?_:./a

?916

Z/

árru&'

dražebník

6

z

l9l8 zák. č.8912012 Sb., občanskýzákoník.

19l8 zák. č.8912012 Sb., občanskýzákoník.
8
Na základč plných rnocí udělených dražebníkovi je rložnétyto úkony úplatně pro vyclražitele provést.

)

ověřovací doiožka pro legalizaci
řóči;'0věř. [ňiňý pbšty: Jedovnice

Poř.č : ó7906-0007-0541

urnal podpis na listině za vlastní: vladimíra šůstková lukalová

ivobodová Libuše

lč;25 6iíiř;;

