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BFT Management, a.s., V Olšinách 16182,100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ; 256]9055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008

iila ná!-errrent, a.s.
lG:25 61 90 55

Tel.

:

72 5 B 3

8097, 60664%7 6, Email

:

DRAŽEBNÍ VťH]LÁŠxn

vyhotovená dle ust § 16a a ust. § 20 ZVD1
C. j: 33295

Bodí.

,

I

jedná
Dražebník: BFT Management, a.s., V olšinách 16t82, 1O0 00 Praha 10 - Strašnice, lČ: 25619055, za nÍŽ
RNDr. Jiří Bureš, Ph.D., statutárníředitel.

Navrhovatel: JUDr, Vladimíra šůstková Zukalová, Heršpická 800/6,,639 00 Brno, ustanovena na základě usnesení
Krajského soudu v Brně, KSBR 38 lNS 14861 l 2015 insolvenčním správcem dlužníkaHana Weissová, dat nar.
05.08,1963, Lechovice 106,

67í63 Lechovice

Bod2,

,

l

Touto Dražebnívyhláškouse vyhlašuje konání elektronické dražby dobrovolné. DraŽba bude Provedena elektronickY
pomocí dražebníňo systému prodei-dražbou.cz, ktený je provozován na vnrvrrv.prodej-drazbou.cz (dále jen ,,sYstém
Prodej-dražbou.cz").

Bod3.

,

zoůsob reaistrace úěastníkůdražbv, dražitelů:
ystému Prodei-dražbou.cz, V Sekci Reqistrace svstému Prodei-

dražbou.czvyplní své identifikační údaje a je mu vygenerován Registračníformulář.
or"zit"t tento iegistrační formulář vytis-kne,-doplnídátum a místo podpisu, Takto vyhotovený registraČníformulář musí
být žadatelem:

podpisy a v listinné Podobě zaslán
bodepsán úředně ověřeným podpisem, v případě manželůmusí být ověřeny oba
10;
poštou na adresu BFT Management, a.s,, V Olšinách 16182,1O0 00 Praha

-

nebo

Czech PolNT2 a zde provedena autorizovaná konverze
tohoto listinného dokumentu - úředně ověřeného Registračníhoformuláře do elektronické podoby a tento elektronický
dokument musíbýt odeslán emailem na adresu info@prodei-drazbou.cz
nebo
- podepsán a naskenován ve formátu pdf a tento dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým PodPisem
s jerro viditelným umístěním (v případě manželůoba podpisy) v tomto dokumentu a takto vyhotovený pdf dokument
musí být zaslán emailem na emailovou adresu dražebníka nebo na info@prodei-drazbou.cz.
V případě společnéúčastivíce osob na dražbě,je třeba předem kontaktovat draŽebníka,
o'provedené aktivaci služeb systému Prodei-dražbou.cz bude dražitel vyrozuměn na emailovou adresu, kterou
- v listinné podobě podepsán úředně ověřeným podpisem na

dražitel uvedl při registraci.
Do dražby se dražiřel registruje elektronicky z vyhlášenédražby systému Prodei-draŽbou.cz se souČasným Čestným
prohlášeňím, že splňuje irs""ňny podmínkysvéúčastiv dražbě a že není osobou z dražby vylouČenou. DraŽitel obdrŽÍ
od dražebníka potvrzénío regisiraci do dražby emailem, pokud splnil všechny své povinnosti draŽitele, zejména Pak,
žeíádnéa včas uhradil dražebníjistotu. Do dražby je možnése registrovat pouze do jejího zahájenÍ. DoPoruČuje se,
aby dražitel provedl svoji registraci s dostatečným předstihem před zahájením dražby, aby draŽebník si mohl ověřit
zejména úhradu dražebn í jistoty.

způs ob elektro

n i

cké d ražbv :

provedena dle AtD a
dražbaTile

Dražebníhořádu systému Prodei-draŽbou,cz na www.Prodeidrazbou.cz,lD dražby: 33295. V sekci Jak dražit systému Prodei-dražbou.cz je podrobně popsán zpŮsob registrace
a provedení dražby, včetně Dražebníhořádu a Uživatelské příručky.
Elektronická

l
2

ZvD z,ák.č.2612000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění násl. změn a doplňků.
Např. na Českó poště, s.p. nebo na obecním úřadu.
l

l
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BFT Management, a.s., V Olšináclr 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice
]Č; 256]9055, zapsuná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Tel.: 725838097, 606649676, Email: t,

Y
dražebníka.
vas zalrallelrl ,, u^9rr9YIr, šrÉA.rvrr19^9 qrqLpL

ukončena dne 06.10.2016 ve 14:30 hod.

0 hod. na www.prodei-drazbou.cz, lD dražby: 33295. DraŽba bude

pokud v posledních pěti minutách před ukončenímdražby nikdo z dražitelŮ neuČiníPodánÍ, je draŽba ukonČena
v čase ukončenídražby. pokud něŘao z dražitelůučinípodání v posledních pěti minutách Před ukonČenímdraŽbY,
čas ukončenídražby se prodlužuje o pět minut.

způsob urěení wdražitele při současnémpodání:
-liučiněnovyŠšípodání,buderozhodnutolosem,komuznichse
příklep udělí a stane se vydražitelem. Všem dražitelům systém Prodej-dražb9g:9z 99 přidělí los - náhodně se stejnou
pravděpodobností celé číslo1 až 1OOO, Vydražitelem se stane dražitel s nejvyŠŠÍmČÍslemlosu.
uplatnění předkupního práva k předmětu dražbv:

právokPředmětudražbyjehodoloŽenímdraŽebníkovilistinami
před
dražby. Jinak je nelze v draŽbé uPlatnit. Rozhodnutí
zahájením
7
dnů
do
opisy
nebo úřbdně ověřenými
dražebníka,zdalije předkupní právo prokázáno, obdržídražitelemailem nejpozději do 5 dnŮ Před zahájením draŽbY.

oznaěení a popis Předmětu dražby,jeho příslušenstvía stavu, v němž se Předmět draŽbY nacházÍ:.
Stavební pozemek se zahradou v Lechovicích u Znojma - nemovité věcí s příslušenstvím evidované na LV 79
pro katastrální území67986,1 Lechovice, obec Lechovice, okres Znojmo, vedeném u Katastrálního Úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, a to jmenovitě:

- p.č. 354, o výměře 41O m2, zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba: Lechovice, Č.p. 55, bYdlení
- p.č, 355/1, o výměře 389 m2, zahrada, zemědělský půdnífond
- p.č. 355/2, o výměře 235 m2, zahrada, zemědělský půdnííond

Popis:

Jeóná se o pozemkové parcely o celkové výměře 1 O34 m2, které navazují na Hotel Weiss v centru obce Lechovice,
cca 10 Km od Znojma. podle územníhopláňu se jedná o zastavěné územíobce s účelemvyuŽití PlochY ÍÍzenéobYtné
(parcela p.č. 35ai která byla původně zastavěňa objektem bydlení č.p, 55. V současnédobě je zde zbořeniŠtě,
Šnepatrnými zbytky původňístavby. Na parcelách se nacházejí zpevněné plochy, částečnéoplocení a kolna. GPS:
48.8747653N, 1 6,2358936E.
(dále jen ,,Předmět dražby")

označenía popis práv a závazků na Předmětu dražby váznoucích a s ním spojených:
Navrhovateli ani Dražebníkovinení známo, že by na Předmětu dražby vázly jakékoliv nájemní smlouvY Či věcná
1zák.č.18212006Sb.,insolvenčnízákon,vezněnínásl.
břemena. Vsouladusust.§167odst.4aust.§285odst.
;lZ";, všechna omezení vlastnického práva zapsaná v části C na LV 79, k.Ú. 679861
zmén a doplňků (dále jen
Lechovice na předmětu dražby zpeněžením provedenou Dražbou zanikají, a tedy tato omezení vlastnického Práva
nemají žádný vliv na hodnotu Předmětu dražby.

odhad ceny předmětu dražby byl zjištěn posudkem soudního znalce. Soudní znalec Jaroslav Trojánek

dne

KČ.
o1 .08.2016 Úypracoval Znalecký posuaek s číslem5601l195l2}16 a ocenil Předmět dražby na částku 360 000

Nejnižšípodání činí360 0oo Kč, minimální příhoz byl stanoven na částku 5 o00 Kě. ÚČastnícidraŽby Činísvá
podání v Korunách českých.

a.s., V Olšinách l6182, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ; 256]9055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008

BFT Managelnent,

r

Tel, :

72 5 8 3

80 9 7, 60

66 4 9

67 6,

Emai l : info(.q)bftm. cz

Dražební jistota byla stanovena na částku 70 000 Kč a musí být uhrazena před zahájením draŽby v pen_ězích
připsáním na účetdiažebníkač.ú.2600804968/20ío, kde variabilní symbol u právnické osoby - ÚČastníka draŽby je
'tč'nebo
u zahraničníprávnické osoby číslopřidětené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla
osoby _ účastníkadražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD - den, MM právnické
'mésíc, osoby, u fyzické

RRRR _ roi1, konstantňí symbol je 0558, specifický symbot je 33295 nebo v hotovosti k rukám draŽebníka

sídle V olšinách 16t82, 1o0 o0 Praha 10 - Strašnice v úředníhodiny 9.00 aŽ '16.00 hod. v pracovních dnech.
pÍípustnéje rovněž složenídražební jistoty ve formě platné bankovní záruky. V záruČní listině musí být uvedeno
prorrlaseni-oanky, že tato banka uspokojídiažebníkajako věřitele, a to do výše draŽebníjistotY, jestliŽe draŽebník o
ptncni vyptyv4iót zbankovní záruky písemně požádá banku, ato zdůvodu, že dlužník(osoba, na jejÍŽ Žádost se

v jeho

je
zavázalá bánká záručnílistinou) jako vydražitel zmařil dražbu. Dražebník musí b57t v záruČní listině oznaČen tak, jak
konání
ode
dne
90
dnŮ
označen vtéto Dražebnívyhlášóe. Doba platnosti této bankovnízáruky musí být minimálně
dražby.Záruční listina nemůžeobsahovatžádná ustanovení, která by umožňovala bance uPlatňovat jakékoli námitkY
či výhiady vůčidražebníkovi s výjimkou námitky, že písemné požádání draŽebníkem o plnění z bankovní zárukY bYlo
učiňěno áž po době platnosti Úto bankovaí záruky. Záručnílistina nesmí obsahovat žádná ustanovenÍ, která bY
podmiňovala vyplacení peněžitéčástky v záručnílistině uvedené na jinou podmínku, než je písemnéPoŽádání o
plnění vyplyivalicí zbankovní záruky učiněnéze strany dražebníka.Záručnílistina musí blít vystavena bankou se
Šiot"mÁá't;21émt českérepubliky nebo zahraničníbankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním Právním
předpisem3 na územíčeskérepŮolit<y. Originál záručnílistiny předá účastníkdražby ve lhůtě pro sloŽení draŽební

jistoty.

složenídražebníjistoty jinými než shora uvedenými způsoby není přípustné.
Lhůta pro složenídražebníjistoty začínádnem zveřejnění této DražebnívyhláŠky. Konec lhŮtY Pro sloŽení draŽební
jistoty v hotovosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovní záruky je stanoven na Í6, hodinu Pracovního dne
bezprostřed ně předch ázej ícího d n i konán í dražby.

pokud by složenídražebníjistoty nebylo provedeno způsobem vylučujícímjakékoliv pochybnosti, vystavuje se
zálemce o účastv dražbě nebezpečí, že mu nebude umožněno dražit. Proto se doporučuje, aby zájemce o ÚČast
v dražbě konzultoval s dražebníkemzpůsob úhrady dražebníjistoty zejména v případě, že nebude provedena
bezhotovostním bankovním převodem na účetdražebníka s dostatečným časoi4ým předstihem.

Bod

6.

účastníkydražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, budou-li splňovat podmínky stanovené v ust. § 3 ZVD
Účastnícidražby se registrují postupem uvedeným v Bodě 3. této Dražebnívyhlášky.
Byla-li dražebníjistota složena na účet,vrátí dražebník účastníkovidražby, ktený Předmět draŽby nevydraŽil, sloŽenou

diažebníjistotu včetně příslušenstvíbez zbytečného odkladu po skončení dražby bankovním převodem na ÚČet,
ze kteréhb byla tato dražebníjistota uhrazena, popř. na bankovní účet,ktený tento účastníksdělil draŽebníkovi
po složení dražebníjistoty v hotovosti na účetdražebníka.

Nebyla-li dražebníjistota složena na účetdražebníka,vrátí dražebníkúčastníkovidražby, ktený Předmět draŽbY
nevydražil, složenou dražebníjistotu bez zbytečnéhoodkladu po skončenídražby v sídle dražebníka.

Bankovní záruku předloženou účastníkemdražby, který Předmět dražby nevydražil, dražebník bez zbyteČného

odkladu vrátí účastníkovidražby.

Bod

7.

Cenu dosaženou vydraženímnelze dodatečně snížit,Dražebníjistota a její příslušenstvíse započítajívydraŽiteli
na cenu dosaženou vydražením.ZbÝvaiící ěást cenv dosaženévvdražením ie vvdražite| povinen uhradita:

3
a

Yiz
Viz

zák. č. 2l l1992 Sb., o bankách, ve znění násl. zmčn a doplňků.
§ 29

ZVD.

3

/

BFT Management, a.s., V Olšinách 16182, |00 00 Praha 10 - Strašnicc
IČ; 256]9055, :apsaná: MS v Praze, odtlít B, vtožka 5008
Tel. : 7 2 58 38097, 606649676, Email: info@bftn.cz
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím Předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů
vzniklých z důvodů na straně navrhovatele nebo dražebníka,Vydražiteli budou náklady spojené s předáním a
převzetím Předmětu dražby kalkulovány dle ceníku uveřejněného na http://wrvw.bftm.czlmain.html?lanq=cs&id=cenik.
Tyto náklady nepřesáhnou s DPH částku 10 000 Kč.

Nebezpečíškody na Předmětu dražby piechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání Předmětu dražby; v tÝ
den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s Předmětem dražby. Je-li vydražitel
v prodlení s převzetím Předmětu dražby, nese nebezpečíškody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Bod

10.

Údale o Předmětu dražby uvedené v této Dražebnívyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu Předmětu
dražby a o právech a závazcích na Předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Navrhovatel zaručuje vlastnosti Předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto
Dražebnívyhláškou,
Předmět dražby nabývá vydražitel, jak stojí a leží,6Navrhovatel ani dražebník nebudou Předmět dražby vyklízet a
veškerénáklady na případnévyklizení Předmětu dražby nese vydražitel,

Předmět dražby nabývá vydražitel jak stojí a leží.7Navrhovatel ani dražebníknebudou Předmět dražby vyklízet a
veškerénáklady na případnévyklizení Předmětu dražby nese vydražitel.
Vydražitel je povinen uhradit daň z nabytí nemovitých věcí - Předmětu dražby, a to ve výši 4% zceny dosažené
vydražením.

Dle platné legislativy dražebníknení účastníkemřízení návrhu na vklad vlastnického práva k Předmětu dražby ani
výmazu omezení vlastnického práva váznoucích na Předmětu dražby. Vydražitel si tedy musí sám zajistit podání
příslušných návrhů na formulářích sám (viz podrobně http:/icuzk.c/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Zapisy-doKN.aspx). Přílohou jsou potom dokumenty, které vydražitel obdržíod dražebníka,a to Potvrzení o nabytí vlastnictví a

dalš í dokum enty prokazuj í cí zánik om ezen í vlastnického práva.

8

Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků
dražby i dalšíchosob, které budou na dražbě přítomny či jejichž
práva budou provedením dražby dotčena, v této Dražebnívyhlášce neuvedená, se řídípříslušnými ustanoveními ZVD
a zákony souvisej ícími.

Dražebník nabízímožnost financování nákupu Předmětu dražby hypotékou.

Tato Dražebnívyhláška byla sepsána ve 3 stejnopisech,
ostatní pro potřeby dražebníka.

v praze

Z=--

dne
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5, 0g,
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Viz
Viz

ust, § 19l8 zák.č.8912012 Sb., občanský zákorltk.
ust. § 19lS zák.č.89l20l2 Sb., občanský zákoník,
8
Na základě plných mocí udělených dražebníkovi je možné §rto
7

nichž jedno vyhotovení je určeno pro navrhovatele a

-dražebník

6

z

ýkony

5

úplatně pro vydražitele provést.
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0věřovací doložka pro Iegaliza9i
PodIe ověř.knihy pošty: Jedovnlce
uznal podpis na

lisiině

Poř.ě : ó790ó-0007-0538

za vlastní: vladimíra šůstková lukalová

í"šr1";

' Uaňa§6ň-ent,
a.s.

lC:256í 90 55

