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DRAžBBNí wrrrÁš,ra
č. De ll8l20tV

SORETA Group, a.s., IČ: 2601886I, se sídlem Soběslavská 225Il27, Vinohrady, 130 00 Praha 3,
zapsaná v obchodním rejstřiku, vedeném u Městského soudu y Praze, oddíl B, vložka 19568,

zastoupená předsed§ní představenstva Ing, Veronikou Ludvíkovou, dále jen ,,dražebník"

vyhlašuje

podle ustanovení § 20 a ustanovení §I6azákonač.2612000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky č.
I8l20l4 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické drťbě, na návrh navrhovatele
Městská část Praha 14,IČ: 00231312, se sídlem Bratří Venclíků l073l8, l98 00 Praha, zastoupena
starostou Mg, Radkem Vondrou, dále jen ,,navrhovatel'o

konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické
(dále j"r, ,, dražba")

(Elektronická dražba bude provedena dle ZYD a Dražebního řádu systému Prodej-dražbou.cz na
www.prodej-drazbotl.cz. V sekci Jak dražit systému Prodej-dražbou.cz je podrobně popsán způsob
registrace a provedení dražby, včetně Dražebního řádu a Uživatelské příručky)

1. Místoo datum, čas zahájení a ukončení elektronické dražby
Dražba bude zahájena dne 22.ledna 2018 v 13:00 hod, na www.prodej-drazbou ,cz.ID dražby: 42982,
Dražbabude ukoněena dne 22,(edna 2018 v 13:30 hod

Pokud v posledních pěti minutách před ukoněením dražby nikdo z dražitelů neučiní podání, je dražba
ukoněena v čase ukončení dražby, Pokud někdo z dražitellů učiní podání v posledních pěti minutách
před ukončenim dražby, čas ukoněeni &ažby se prodlužuje o pět minut.

2. Způsob určení vydražitele při současném podání
Učiní-li několik dražitelů současně podání a nebylo-li uěiněno podání lyšší, bude rozhodnuto losem,
komu z nich se příklep udělí a stane se vydražitelem. Všem dražitelům systém Prodej-dražbou.cz
přidělí los - náhodně se stejnou pravděpodobností celé číslo 1 až 1000. Vydražitelem se stane dražitel
s nejvyšším číslem losu.

3. Uplatnění předkupního práva k předmětu dražby
Dražitel je povinen prokázat dražebníkovi předkupní právo k předmětu dražby jeho doložením
dražebníkovi listinami nebo úředně ověřenými opisy do 7 dnů před zahájenim dražby. Jinak je nelze v
dražbě uplatnit. Rozhodnutí dražebníka, zdali je předkupní právo prokázáno, obdrží dražitel emailem
nejpozději do 5 dnů píedzahá1enim dražby.

4. Způsob registrace účastníků dražby - dražitelů:
Dražitel se do dražby registruje prostřednictvím systému Prodej-dražbou.cz. V Sekci Registrace
systému Prodej-dražbou,cz lyplní své identifikaění údaje a je mu vygenerován Registraění formulář.
Dražitel tento registrační formulář vl.tiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto vyhotovený
registrační formulář musí b;it žadatelem:

SORETÁ Group, a.s., Soběslavská 2251l27,Praha 3 (Vančurova 2904,Tábor)
tel.: +420 381 25l 71ó, mobil: +420 605 245 300, e-mail: soreta@soreta.cz

wÝYw.soreta.cz
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_ podepsán úředně ověřeným podpisem, v případě manželů musí bý ověřeny oba podpisy a v listinné

póaou! zaslánpoštou na adresu: BFT Management, a,s,, V Olšinách 16182,l00 00 Pratra l0 (dále jen

,,Provozovatel");
nebo
- podepsán úředně ověřeným podpisem na Czech POINT Ceské pošty, s. p. a zde provedena

autorizóvaná konverze tohoto listinného dokumentu - úředně ověřeného Regisbačního formuláře do

elektronické podoby a tento elektronický dokument musí bl,t odeslán e-mailem na adresu

info @pro dej - dr azb ou. cz.
nebo
- podepsán a naskenován ve formátu pdf a tento dokument musí být podePsín zaruČeným

etettro,rictym podpisem s jeho viditelným umístěním (v případě manŽelŮ oba podpisy) v tomto

dokumentu_a takto lyhotovený pdf dokument musí byt zaslán emailem na info@prodej-drazbou.cz.

o provedené registraci a aktivaci služeb bude dražitel vyrozuměn Provozovatelem emailem na

emailovou adresu, kterou dražitel uved1 při registraci.

Do dražby se dražitel registruje elektronicky z vyhlášené dražby systému Prodej-draŽbou.cz s€

souěasným čestným prohlášením, že splňuje všechny podmínky své úěasti v dražbě a Že není osobou z

dražby vyloučenóu. bražitel obdrži od drťebníka potvrzení o registraci do dražby emailem, pokud

splnil všóchny své povinnosti dražitele, zejména pak, že řádně a včas uhradil dražební jistotu. Do

,iu6y ie mizne se registrovat pouze do jejího zahájení. Doporučuje se, aby dražite| provedl svoji

registraci s dostatečným předstihem před zahájenim dražby, aby dražebník si mohl ověřit zejména

úhradu dražební jistoty.

5. Místo zveřejnění této dražební vyhlášky, podrobné info:
- www.prod ej - dr azb ovcz
- www.centralniadresa,cz
- www,soreta.cz
- v kanceláři dražebníka na adrese Vančurova 2904,Tábot (soreta@soreta.cz, tel. 605245300)

6. Označení a popis předmětu dražby
předmět dražbyje souboinemovitých věcí zapsaných na LV č. 5744 a LV ě. 5743 ve veřejném

seznamu veaenliótr u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální PracoviŠtě Praha, Pro

kat. územi Hloubětín, obec praha jako: bytová jednotka č. 497114 \.ymezena v budově Hloubětín,

č.p. 494, 4g5, 496, 497 - ^bytoý dům stojící na pozemcích parc.Č. 56615 (zastavěná plocha a

nádvoří) o výměře zÁs 
^':, 

purČ.r,. sSerc (zastavěná^plocha a nádvoří; o výměře 235 m2, parc.Č.

56617 (zastavěná plocha a nádvoř| o výměře 302 m2, parc.Č. 566/8 (zastavěná plocha a nádvořÍ)

o výměře 309 m2, a dále podíl o velikosti 289S1390121 na výŠe citovaných pozemcích a

.pol"čnY.t částech bytového domu na nich stojícímo dále jen o,předmět dražby",

Býová jednotka 1+kk, o celkové podlahové ploše věetně příslušenstvi28,98 m?,v 4. N.P. řadového

býtovéh-o domu (šest nadzemních podlaži s qitahem, plochá střecha, pruměrně udrŽovaný). DŮm se

nachíaiv lokalitě se zástavbou převážně typoqých bytoých domŮ sídliŠtě Lehovec, v ulici SlévaČská,

poblíž její Kižovatky s ulicí Kardašovská. Spojení MřID s náyaznosti na stanice metra.

byto"á jednotka se skládá z kuchyňského koutu s pokojem, koupelny, WC, předsíně a komory,

součástí bytovéjednotkyje právo uživáni sklepní kóje umístěné vsuterénu objektu, bYtovéjádroje
prefabrikované umakartóv?, ŘuchyRská linka, okna jsou plastová, dveře, Plné nebo ěásteČně Prosklené,

podlahové krýiny zpyC, štukové omítky, tapety. Byt je vl,tápěn Ústředním topením zcentrá|niho

zdroje,kte4ý slouží také k přípravě teplé užitkové vody,

Byto"ájeanotkaje užívánáod roku 1990, průměrnýtechnický stav, odpovídající době uživáni-

Jako doplňující informace k popisu předmětu dražby a stavu, v němŽ se předmět draŽbY nacházi,

slouží znaleóky posudek k prédmctu dražby, které je k dispozici u dražebníka nebo nawww-Prodej-

drazbou.cz.



Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce 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.

S ohledem na upozomění uvedené v předchozím odstavci tohoto článku navrhovatel neodpovídá ve

smyslu ust. § 63 odst. 1 věta druhá zák. ě. 2612000 Sb., o veřejných dražbách, ve zněni pozdějších
předpisů, zavady předmětu dražby.

7. Práva azávazky váznoucí na předmětu dražby:
Navrhovatel prohlásil, že na předmětu dražby neváznou žádné závazky, dluhy, právní anijiné závady,

věcná břemena ani jiná práva třetích osob.

8. Datum a čas prohlídky předmětu dražby
I. prohlídka - středa dne 10. ledna 2018 v 14:00 hod
ll. prohlídka - středa dne 17. ledna 2018 v l4:00 hod

Sraz zájemců je vždy před předmětem dražby, tedy před domem č.p. 497, ulice Slévačská (hlavní
vstup), kontaktní osoba (Ing.Veronika Ludvíková 605245303)

9. Cena zjištěnáo nejnižší podání, minimální příhozo dražební jistota
Odhadnutá cena předmětu dražby:
Odhad ceny předmétu dražby v místě a čase oblryklé v souladu s § 13 zák. č. 2612000 Sb, z
dostupných informací lypracoval znalec v oboru nemovitostí Ing. František Šíp, nrigádníků 19, Praha
10, pod č. 1166ll'7 zpracovaným dne 11.6.2017 (aktualizovaným v souladu s §13 Zákona2612000
Sb.)) a činí 1.528.000o- Kč, slory jeden-milion-pět-set-dvacet-osm-tisíc-korun-Českých.

Nejnižší podání: 1.528.000,- Kč
slovy j eden-milion-pět-set-dvacet-osm-tisíc-korun-českých.

Minimálnípříhoz: 10.000,-Kč,slovydeset-tisíc-korun-českých

Dražební jistota byla stanovena na částku 300.000,- Kč a musí býtubrazena:
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dražebníka vedený u CSOB,
a.s., číslo účtu 186087780/0300, variabilní symbol: v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba -
rodné číslo, právnická osoba - tČ. Oo zprávy pro příjemce uvedte č. De uvedené v této lyhlášce
(I1Sl2011). Dokladem o složení dražebni jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu rrebo

potvrzení banky o odepsání částky ve výši dražební jisto§ z účtu odesílatele ve prospěch výše
uvedeného účtu.
b) formou bankovní záruky za zaplacení dražební jisto§. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro

složení dražebni jistoty předat dražebníkovi originál záruěni listiny. Záruéni listina musí obsahovat
prohlášení banky, že uspokojí bez ýhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 300.000,- Kč,
jestliže dražebník písemně oznámi bance, že dlužnik (vydražitel) zmaíil dražbu. Záruéní listina nesmí
obsahovat žádná ujednáni, lďerá by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva
jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala drťebníkovi
jakékoliv povinnosti, rryjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí

ýrvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či
výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaíení dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní
záruky. Bankovní záruka musí bý platná minimálně 30 dnů po skončeni nejzazší lhůty pro úhradu
kupní ceny, Dražebník bude v zárlční listině označen následovně: SORETA Group, a.s., IC:

26018861, se sídlem Soběslavská 225Il27, Vinohrady, 130 00 Pralra 3. Bankovní záruka musí bfi
vystavena bankou, která má oprávnění oa ČNg působit na územi ČR a musí bý vystavena v českém

nebo slovenském jazyce.



Dražební jistinu nelze uhradit započtením, platební kartou, šekem ani směnkou.

Vrácení dražební jistoty:
Uěastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražebnijistotu na účet, se vrací dražební
jistota bankovním převodem na účet, z kterého dražebníkjistotu obdržel, a to do tří pracovních dnů
ode dne konání &ažby. V případě bankovní záruky vráti dražebnik zfuuéni listiny a to bez zbyečného
odkladu. V případě vkladu hotovosti na účet bude vrácenajistota nazákladě žádosti vkladatele,

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začiná dnem vydání této Dražební vyhlášky a koněí zahájením
dražby.

10. Cena dosaženávydražením, splatnost, zmaření dražby
Dražební jistota se zapoěítávydražiteli do ceny dosažené vydražením. Vydražitel může provést úhradu
ceny dosažené vydražením bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet dražebníka č.
18608778010300 (variabilní symbol: v případě, že vydražitelem je fyzická osoba - rodné číslo,
právnická osoba - IČ), nebo poštovní poukázkou.

Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit
cenu dosaženou vydraženim v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez
zbýečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruéní listiny.

Cenu dosaženou lydražením nelze uhradit zapoětením, rovněž platba směnkou, platební kartou, šekem
je nepřípustná,

Je-li cena dosažená vydražením do 500.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosťenou
lrydraženim do l0 dnů po skončení dražby.
Je-li cena dosažená vydražením ryšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením do 35 dnů po skončení dražby.
Uhradí-li lydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě je dražba zmařena a dražebni
jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zmařené dražby. Koná_li
se opakovaná dražba, zíětuje se zbýxajici část dražební jistoty na náklady opakované dražby. Po
úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbývající část vrátí vydražiteli, kter;i způsobil zmaření
dražby, Yydražitel, kteqý způsobil zmařeni dražby, je povinen na ýzvu dražebníka uhradit tu část
nákladů dražby, kterou nepokriývá dražební jistota jím složená; to platí i pro nráklady opakované
dražby konané v důsledku zmařeni předchozí dražby vydražitelem.
V souladu se zákonem o veřejných dražbách zašle dražebník příslušnému katastrálnímu úřadu jedno
vyhotovení potvrzení o nabýí vlastnictví. Návrh na zahétleni íizení o povolení vkladu práva
vlastnického k předmětu dražby a ýmazu věcných práv k předmětu dražby,lďerá zanikla, podá
vydražitel. Vydražitel uhradí správní poplatky a daň znablrtí nemovi!ých věcí.
Dražba bude provedena pro lydrťitele bezúplatně, vyjma níže uvedených nákladů na následné
předání předmětu dražby.

11. Předání předmětu dražby
Předání předmětu dražby proběhne v souladu s § 32 zákona o veřejných dražbách (zákon é. 2612000
Sb. v platném zrění):
Nabyl-li lydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen podle podmínek uvedených v
dražebni vyhlášce listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby
nebo osvědčují jiná práva vydražite|e vůči předmétn dražby, předat bez zb5rteéného odkladu
v y dr ažiteli; vy dr ažite| př ev zeti l i stin p í semně potvrdí,
Jde-li o nemovitost, podnik nebo jeho organizaěni složku, předá b;fualý vlastník předmět dražby na
zák|adě předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti qtdražitele podle podmínek
uvedených v dražební vyhlášce předmět dražhy bez zb3íeéného odkladu r,ydražiteli. Dražebník je



povinen na místě sepsat protokol o předání předmětu dražby; v protokolu uvede kromě oznaČeni

bývalého vlastníka, dražebnika, vydražitele a předmětu dražby, zejména podrobný popis stavu, v němŽ

se předmět dražby včetně příslušenstvi nacháze| při předání práv a závazků na předmětu draŽby

váznoucích.
Termín předání předmětu dražby určí dražebník.
Veškeré náklady spojené s předáním a píevzetím předmětu dražby nese vydražitel. Tato povinnost se

nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý
vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim §.to náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

po předání vystaví dražebník daňoý dok|ad, do kterého se zapoěítávají t5.to položky:

- Cestovné - sazba 8,00 KčiKm
- Čas makléře - sazba 500,00 Kč zakaždou započatou hodinu
- K uvedeným sazbámbude připočtena DPH dle platných právních předpisů

Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu

dražby, tyž den přechžaí na lrydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v sol"tvislosti s předmětem

ďražby, Je-li lydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost

za škodu vydražitel.

12. Závérečná ustanovení
Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě

přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v této "Dražební lyhlášce" neuvedená,

se řídí příslušnými ustanoveními zák. ě.2612000 Sb. a zákony souvisejícími.

Tato Dražební vyhláška je určena pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a po jednom

vyhotovení zašle dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. č.

2612000 Sb.

v praze dne
6 uá/2

Y Praze dne 8. listopadu 2017
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poř.č. legalizace 124nifi lC
vlastnoručně podepsal/a

,r**1;*xtrg;::J:;!n"1"u 6ffi)
adre€a místa tNalého pobytu \ \r/ l
PPtlq*Ýf,H*il',*2*q,7*9JííJ9,q€,wos,ot&,o*c€ \,1t},/
V Praze§ - Černém Mostě dne 6:í22017 

iffť.řxilsff"':2,
,7,/q'

í


