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č. De 12312018

SORtrTA Groupo a.s., IČ:260l886l, se sídlem Soběslavská 225|lZ7, Vinohrady, l30 00 Praha 3,

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19568,

zastoupená předsedkyní představenstva Ing. Veronikou Ludvíkovou, dále jen ,,dražebník"

vyhlašuje

podle ustanovení § 20 a ustanovení 16a zákona ě. 2612000 Sb., o veře.jných dražbách a lryhlášky č.

l8l2014, o stanovení podm_ínek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrhovatele
IKT INSOLVf,NCE v.o.s., IC: 29113091, se sídlem Koperníkova 822/25, Jižní Předměstí, Plzeň,
PSČ 30l 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem vPlzni, oddíl A, vložka
28508, zastoupená Mgr. Karlem Touschkem, ohlášeným společrríkem insolvenčního správce dlužníka
Miloslava Nekolného, narozen ll. září 1969, bltem Lhotecká 1l79l7, 41002 Lovosice, ustanoveného
usnesením Krajského soudu vÚstí nad Labem ze dne 31.8.2016 čj. KSUL 85 INS 10656/2016
(usnesením ze dne 7.11.2016 čj. KSUL 85 INS 1065ó/2016-8-6 bylo schváleno oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty dlužníka), dále jen,,navrhovatel"

konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické
(dálejen ,,dražba")

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

1. Místo, datum, čas zahájení a ukončení elektronické dražby
Drazbabude zahájena dne 12. září 2018 v 12:00 hod na www.prodej-drazbou.cz. lD dražby: 52536
Dražba bude ukončena dne |2. září 2018 v 12:30 hod

Pokud v posledních pěti minutách před ukončením drťby nikdo z dražiteli neučiní podání, je dražba
ukoněena v čase ukončení dražby. Pokud někdo z držitelů učiní podání v posledních pěti minutách
před ukončením dražby, čas ukončení držby se prodlužuje o pět minut,

2. Způsob určeni lydražitele při současném podání
Učiní-li několik drťitelů současně podání a nebyloJi učiněno podání lyšší, bude rozhodnuto losem,
komu z nich se příklep udělí a stane se vydražitelem. Všem drťitelům systém Prodej-dražbou.cz
přidělí los - náhodně se stejnou pravděpodobností celé ěíslo l ž 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 držby jeho doložením
držebníkovi listinami nebo úředně ověřenými opisy do 7 dnů před zahájenim dražby. Jinakje nelze v
dražbě uplatnit. Rozhodnutí dražebníka, zdalije předkupní právo prokázáno, obdrží dražitel emailem
nejpozději do 5 dnů před zahájením dražby.

4. Způsob registřace účastníků dražby - dražitelů:
Dražitel se do dražby registruje prostřednictvím systému Prodej-dražbou.cz. V Sekci Registrace
systému Prodej-dražbou.cz vyplní své identifikační údaje aje mu vygenerován Registrační formulář.
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Dražitel tento registrační formulář vytiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto vy-hotovený
registrační formulář musí být žadatelem:
- podepsán úředně ověřeným podpisem, v případě manže|ů musí být ověřeny oba podpisy a v listinné
podobě zaslán poštou na adresu: BFT Management, a.s., V Olšinách l6i82, l00 00 Praha 10 (dálejen

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

autorizovaná konverze tohoto listinného dokumentu úředně ověřeného Registračního formuláře do
elektronické podoby a tento elektronický dokument musí být odeslán e-mailem na adresu
info(@prodej-drazbou.cz.
nebo
- podepsán a naskenován ve formátu pdf a tento dokument musí bly't podepsán zaručeným
elektronickým podpisem s jeho viditelným umístěním (v případě manželů oba podpisy) v tomto
dokumentu a takto vyhotovený pdfdokument musí blýt zaslán emailem na info@prodej-drazbou.cz.
O provedené registraci a aktivaci služeb bude dražitel lyrozuměn Provozovatelem emailem na

emailovou adresu, kterou dražitel uvedl při registraci.
Do dražby se dražitel registruje elektronicky z vyhlášené dražby systému Prodej-dražbou.cz se

současným čestným prohlášením, že splňuje všechny podmínky své účasti v dražbě a že není osobou z
dražby vyloučenou, Dražitel obdrží od držebníka potvrzení o registraci do dražby emailem, pokud

splnil všechny své povinnosti dražitele, zejmétra pak, že řádně a včas uhradil dražební jistotu. Do
dražby je možné se registrovat pouze do jejího zahájení. Doporučuje se, aby dražitel provedl svoji
registraci s dostatečným předstihem před zahájenírn dražby, aby dražebník si mohl ověřit zejména
úhradu dražebn í j istoty.

5. Místo zveřeinění této dražební ryhlášky, podrobné info:
- www.prodej-drazbou.cz
- www.centralniadresa.cz
- www.soreta.cz
- v kanceláři dražebníka na adrese Vančurova 2904, Tábor (soreta@soreta.cz, tel. 605245300)

6, Označeni a popis předmětu dražby
Přgdmět dražby je soubor nemovit}ch věcí zapsaných
- na LV č. 70ií ve veřejném seznamu vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice, pro kat. území a obec Lovosice jako: pozemek parc. č. 1850/20 zaslavěná
plocha a nádvoří o výměře l29 m'. .jehož součástí je stavba objektu ě.p. ll79, Lovosice, rod.dům,
pozemek parc. č. 1 850/8 - orná půda o výměře 8 12 m-.

- na LV č. 4] 42 ve veřejném seznamu vedeném u Katastrálního úřadu pro Ustecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice, pro kat. území a obec Lovosice: pozemek parc. č. 1850i24 - zastavěná plocha

a nádvoří o qj,měře 40 m', jehož součástí je stavba objektu bez č.p., garáže, pozemek parc. č. l 850/25

- zastavěná plocha a nádvoří o qýměře 43 m', jehož součástí je stavba objektu bez č.p., j iná stavba,

- na LV č. 4743 ve veřejném seznamu vedeném u Katastrálního úřadu pro Ustecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice, pro kat. území a obec Lovosic^e jako podíl veýši% k celku na pozemku parc.

8. 1850/10 - ostatní ploóha,jiná plocha o výměře 9 *', dále.len ,,předmět dražby".

Rodinný dům, garáž, přístřešek, kolna s výběhem pro psa, bazén, venkovní úpraly, porosty,

a pozemky zastavěné stavbami a ve funkčním celku.
Jednopodlažní nepodskiepená zděná stavba RD s oby,tným podkrovím. Zdivo pravděpodobně cihelné,

střecha sedlová, krytina tašková. Napojení na elektřinu 230 i 400V, voda z veřejného vodovodu,
odkana]izování do veřejné kanalizace, napojení na rozvod zemního plynu, v},tápění podlahové a
radiátory s kotlem na zemní plyn doplněné teplovzdušným krbem, ohřev Tv v plynovém kotli, okna
plastová s izolačními dvojskly, podlahy z keramické dlažby a plovoucí podlahy, schodiště dřevěné,

dvě samostatné koupelny s WC. Staří stavby 1l roků. Stavba delší dobu neužívaná s mímě
zanedbanou údržbou.
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Jako doplňující informace k popisu předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nacházi,
slouží znalecký posudek k předmětu dražby, ktery je k dispozici u držebníka nebo na www-prodej-

/ drazbou.cz.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražebni ryhlášce nebo jejich část,
zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby
váznoucich, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

S ohledem na upozornění uvedené v předchozím odstavci tohoto článku navrhovatel neodpovídá ve
smyslu ust. § 63 odst. l věta druhá zák. č.2612000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějšich
předpisů, za vady předmětu dražby.

7, Práva a závazky váznouci na předmětu dražby:
Navrhovatel prohlásil, že na předmětu dražby neváznou žádné závazky, které nezanikají vydražením,
žádné dluhy, právni ani jiné závady, věcná břemena, anijiná práva třetích osob, s výjimkou těch, která
jsou uvedena ve výpisu z veřejného seznamu, přičernž zástavní práva váznoucí na předmětu dražby
zanikaji v souladu s ustanovením § 167, odst- 4) insolvenčniho zákona zpeněženim. Zpeněženim
předmětu dražby dále zanikají v rozsahu, vněmž se týkají zpeněžovaného majetku, účinky nařízení
výkonu rozhodnutí nebo exekuce, a to v souladu s ustanovením § 285 insolvenčního zákona,

Tato usnesení a exekuce se nedotkrrou případného r,ydražitele, je však nutno brát v úvahu, že k
výmazu těchto poznámek z evidence Katastrálního úřadu může doj ít s časovou prodlevou.

8. Datum a čas prohlídky předmětu dražby
I. prohlídka - středa dne 5. září 2018 v l l:00 hod
II. prohlídka - čtvrtek dne ó. záíi 2018 v l5:00 hod

Sraz zájemců je před předmětem dražby, tedy před rodinným domem č.p. l179l7, ulice Lhotecká,
Lovosice (tel. na kontaktní osobu pro obhlídku 605245303 - Ing, Veronika Ludvíková)
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět držby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou
prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

9. Cena zjištěná, nejnižší podánío minimální příhoz, dražební jistota
Odhadnutá cena předmětu dražby:
Odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé v souladu s § 13 zák. č. 2612000 Sb. z
dostupných informací lypracoval znalec v oboru nemovitostí Ing. Ivo Ludvík, Vančurova 2904
390 0l Tábor pod číslem 777 -29l20l 8 a činí 4,980.000r Kč.

Nejnižší podáni: 4.980.000,- Kč, slovy čtyfi-miliony-devět-šet-osmdesát-tisíc-korun-českých
(licitátor není oprávněn nejnižší podání snížit )
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Úěastníci drťby činí svá podání v Korunách čes\ých

Dražební jistota byla stanovena na částku 500.000,- Kč a musí b;ít uhrazena:
a) bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na bankovní účet dražebníka vedený u ČSOB,
a.s., číslo účtu l86087780/0300, !2lJ!-:-f--ll!Jl]4!l§/§

Dokladem o složení
drťební jistoty je pokladní stvrzenka nebo qýpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve
qýši držební j istoty z účtu odesílatele ve prospěch qýše uvedeného účtu.
b) formou bankovní zárlky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhůtě pro
složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál zIíruční listiny. Záruční listina musí obsahovat
prohlášení banky, že uspokojí bez v,ýhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše 500.000,- Kč,
jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (r,ydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí
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obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způ.so.bem omezila dražebníka uplatnit svá práva

iakÝmikoliv podmínkami. uni i.ši,i J.unoval iádná ujednání. která by ukládala dražebníkovi

l*elotiu povinnosti. ,ry;*u pouin"#il 
"rňa.i, 

u."." zmaiení drazbv dlužníkem. jako jsou předchozí

vjzv1 apod.. ani nesmí 
"b*h"r;;,;i;l;;ní. 

kr.re by umožňo\alo bánce vznéstjakékoliv námitk} či

výhrady, l)jma námilky. že 
"^a,i""'' " 

),"i,ni'a*ZUy bylo ueinéno až po platnosti bankovní

zárukv. Bankovní záruka musi 
-i* 

pi.i"a minimálné 30 dnů po skončeni nejzazší lhůry pro úhradu

iil;iň:,;;.t,njt-uua" ;;íd; ii.ii"! o^u*" následovně: SORETA Group, a,s" [C:

26b18861. se sídlem soue.tuu.ka-iiil)iz, virorr.uav, 130 00 Praha 3. Bankovní zrá,ruka musí blýt

il,]#;*:,ň, il;;;p;;;"fuí oJ éNn p*ouit na území čR a musí být vystavena v českém

nebo slovenském jazyce.

Dražební jistinu nelze uhradit započtením, platební kaňou, šekem ani směnkou,

i:ffi"_*':l}il,,]i?*, * nestanou vydražiteli a složili držební jistotu na účet,se vraci dražební

iistota banko\nim převodem ", "i",. 
r'li"ie''" dražebnik jistotu obirzel. a to do ťi pracovních dnů

ode dne konání drazby. v přiú;;;k";;; záruky vrátí dražebník záruční listiny a to bez zbytečného

odkladu. V případě vkladu ho""Š,ii"" nJ"' U"de 
'vrácena 

j istota na základě žádosti vkladatele,

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem vydání této Dražební vyhtášky a končí zahájením

dražby,

l0. Cena dosažená rldražením, splatnost, zmaření dražby

Dražební jistotas ezapor,iáuyarl)il;ťd;*";lffi;:::o:r,::: Y:í:ťj]íH':ť§$:lf;i:DraŽebni llstota se zapoclla vyulazll9u uv vvllj Ývý--__- , 
d"a hotovosti na úěet dražebníka

#il.á.,u;il nya,iZ,ni,"Uunk":",.,.l:"^".*,__::.O:_,:}':.,__"l _ w nřínadě. že účastnikem
č. l86087780/0300 nebo poštovní poukázkou.

Byla-li vydražitelem složena dražebnijistora ve lormě !1lkoyni 
záruk5,je rydražitel polinen uhradit

cenu dosaženou vydražentm ";];; 
,ůi; 

i$1;1.L"lt splatnosti. dráz"bník je pak polinen bez

)t","o"Žř" áatr"áÍ, |o rr,.-"ni,"ny uiátit vydražite l i záručn í l istiny,

Cenudosaženouvydraženímnelzeuhraditzapočtením,rovněŽplatbasměnkou,platebníkaňou,šekem
ie nepřípustná.
Vldražitel ie povinen uhradit cenu dosaženou rydražením do 60ti dnů oo skončení dražby,

U,hradi_li vydražitel ."nu ao.J"nl"u uvjruz"ni* u t"*i*, ,oliin6.ii. přechazí na néj vlastnictri

oředmětu dražby k okamžiku Íieř,r i"krii;, V opačném. piípadě ie áražba zmařena a dražební

iistora složená vydražitelem veetně jejího příslušenswí se použije na náklad1 zmatené draŽbY, Koná-li
-se 

opakovaná drúba. zúčtuje ,"'"ňi""j rii ea" dra;ebni jistáw na náklady opakované dražb1, Po

úhradě nákladů arzly a opatoi'u" il;il; ;;rúí., ea.t u.áti vvdražiteli. kter1 způsobil zmaření

držbv. Vvdražiter. tt""1i ,pt,oňii'""""i a*'Ův, j, pouin"n n, 
-ui,uu 

dražebníka uhradit tu část

náklaiů diazby. t,".ou n"ponarli d#;;ijt,-; j'l ,]1::", to platí i pro náklady opakorané

á.Jtv tonune'u důsledku zmařeni piedchozi dražby vydrazltelem,

V souladu se zákonem 
" ""i,;"l'"ťi",žiž"1-r1"SĚ' 

aái"U",t. příslušnému katastrálnímu úřadu jedno

vvhotovení potvrz€ní " ""by'i;";*i"*i, 
Ňa",i, na zahálení řízení o povolení vkladu práva

viastnického k předmětu d,Jy ;;;;;;" věcných práv k předmětu dražby, která zanikla, podá

"řa]rli"'. 
irra,Litei uhr^di s|ávni poptatry a daň z. naby í nemoviŇch vécí,

Dražba bude provedena pro lydražitele bezúplatně, vyjma níže Úvedených nákladů na následné

předání předmětu dražby,

i'r;.*,$:íítiť;"."ry;*:'X v souladu s § 32 zákona o veřejných dražbách (zákon ě.2612000

Sb. v platném znění):
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Jestliže rydražitel uhradil ve stanovené lhůtě dle ust. §29 zvD cenu dosženou vydrženim a
vydražitel tak nabyl vlastnictví k předmětu dražby dle ust. § 30 zyD, je dražebník povinen předat

uýdruzit"li předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytnó k nakládání

s Předmětem dražby nebo osvědčující jiná práva vydražitele vůči Předmětu dražby. o předání
předmětu dražby bude sepsán protokol o předání předmětu dražby, kte{ý podepíší navrhovatel,

vydražitel a dražebník.
Termín předání předmětu drťby určí dražebník.
Veškere náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydraŽitel. Tato povinnost se

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

Po předání vystaví dražebník daňový doklad, do kterého se započítávají §"to položky:

- Cestovné - sazba 8,00 Kč/Km (trasa Tábor - Lovosice-Tábor)
- čas makléře - sazba 500,00 Kč za každou započatou hodinu (včetně ěasu makléře stráveného na

cestě Tábor - Lovosice - Tábor)
- K uvedeným sazbám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů

Nebezpečí škody na př€dmětu dražby píecházi z navrhovatele na lydražitele dnem předání předmětu

dražby,Iyž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem

dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpeČÍ Škody a odpovědnost

za škodu vydražitel.

Předmět dražby nabývá vydražitel, jak stoj í a leží (ust. § 1918 zák. č. 8gl20]tz., obč. zákoník).

Navrhovatel ani dražebník nebudou Předmět dražby vyklízet a veškeré náklady na případné qlklizení
Předmětu dražby nese qdražitel.

12. závěrečnáustanovení
Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na draŽbě

přítomny či jejichž práva budou provedením držby dotčena, v této "Dražební vyhlášce" neuvedená,

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

Tato Dražební lyhláška 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.

2ól2000 sb.

dražebník

Půř,Ě: 39002-0283-04!a

Urnal podpis na lisiině:;| vlastnl: In9, Veloniká Ludviková
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Adresa pobytU: Tábor,l'1éslÝe ___ __

Náo Lei) rt€lŤl 6/b, L.
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