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soRETA Groupn a.s., Ič: 260l8861, se sídlem Soběslavská 2251l27, Vinohrady, l30 00 praha 3,

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

zaitoupená předsedkyní představenstva Ing. Veronikou Ludvikovou, dále jen ,,držebník"

vyhlašuje

podle ustanovení § 20 a ustanoveni |6a zákona č. 2612000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky
z. §tzolq, o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, na návrh navrhovatele

Mgr. Hany Kapicové Kohoutkové, notářky v Táboře, se sídlem Tábor, tř. 9. května 678120, jako

soúdní komisařka, na zák]adě pověření okresního soudu v Táboře, ze dne 01.02.2017, Sp.zn 24 D
8'7212013, v řízení o dědicwí po zemřelém Jiřím Langweilovi, narozen 20.01.1965, posledně bytem

Dolní Hořice 31,39l 55 Chýnov, datum úmrtí dne 05.08.2013, dále j en ,,navrhovatel"

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

(Elektronická dražba bude provedena dle ZYD a Dražebního řádu systému Prodej_dražbou.cz na

www.prodej_drazbou.cz. V sekci Jak dražit systéml Prodej-dražbou.cz je podrobně popsán způsob

registrace a provedení dražby, včetně Dražebního řádu a Užívatelské přírr-rčky)

1. Místo, datum, čas zahájeni a ukončeni elektronické dražby
Dražba bude zahájena dne 10. řijna 20l 8 v 10:00 hod na www.prodej_drazbou.cz.lD dražby: 52593

Dražba bude ukončena dne l0. října 20l8 v 10:30 hod

pokud v posledních pěti minutách před ukončením drťby nikdo z dražitelů neuěiní podání, je dražba

ukončená v čase ukončení dražby. Pokud někdo z dražitelů učiní podání v posledních pěti minutách

před ukončením dražby, čas ukončeni dražby se prodlužuje o pět minut.

2. Způsob určení rydražitele při současném podáni
Učiní-li nékolik dražitelů současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, 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 nejlyšším číslem losu.

3. Uplatnění předkupního práva k předmětu dražby
Dražitel je povinen prokázat dražebníkovi předkupní právo k předmětu dražby jeho doložením

držebníkovi listinami nebo úředně ověřenými opisy do 7 dnů před zahájením dražby. Jinakje nelze v
dražbě uplatnit. Rozhodnutí dražebníka, zdali je předkupní právo prokazáno, obdrží draŽitel emailem

nejpozději do 5 dnů před zahájením dražby.

4. Způsob registrace účastníků dražby - dražitelů:
Dražitel sé do dražby registruje prostřednictvím systému Prodej-dražbou.cz. V Sekci Registrace

systému Prodej-dražbou.cz vyplní své identifikační údaje aje mu vygenerován Registrační formulář.

Ďražitel tento registrační formulář vytiskne, doplní datum a místo podpisu. Takto ryhotovený
registrační formulář musí b;ít žadatelem:
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SoRETA Gíoup, a.s.. pobočka: Vančulova 2904. 390 0l Tábor
1g|,; +420 381 25l 71ó, mobil: +420 ó05 245 300. e-rrrail: soleta@soreta.cz

www.soreta.cz



- pod€psán 
-úředně 

ověřeným podpisem, v případě manželů musí blít ověřeny oba podpisy a v listinné
podobě zaslán poštou na adresu: BFT Management. a,s,. V olšináóh roltz, ioo óď piiií ro 1aar"j*..Provozovatel"):
nebo
- podepsán úředně ověřeným podpisem na czech polNT ceske pošty, s, p. a zde provedena
autorizovaná konverze tohoto listinného dokumentu - úředně ověřenéiro Řegistraenino ro..utar" aoelektronické podoby a tento elektronický dokument musí bjt odeslái e-mailern nu-'uo..ru
info@prodej-drazbou.cz.
nebo
- podepsán a naskenován ve fomátu pdf a tento dokument musí být podepsán zaručeným
elektronickým podpisem s jeho, viditelným umístěnírn (v případě ,nunz.r,i o.bá 

-|lápifi- i ,o,n'o
dokumentu a takto \,yhotovenýpdf dokument musí být zaslán emaiIem na inlo?pro á"1-[;;;;";."r.O Provedené registraci a aktivaci služeb bude diažitel lyrozuměn plo\ ozo\.atelem emailem na
emailovou adresu, kterou dražitel uvedl při registraci.
Do.dražby se dražitel registruje eleklronicky z vyhlášené dražb; sl,stému prodej-dražbou.cz se
souČasným Čestným ProhláŠením, že splňuje všechny podmínky sve rieaiti v dražbě a ž"e není osobou z
draŽbY vYlouČenou, Dražitel obdrží od dražebníka pótvrzení 

-o 
registraci do drazb1 

"raiie.. potuasnlnil vŠechnY své Povinnosti dražitele, zejména pik, že řádně a-včas uhradil arazeuni jistotu no
dražby je možné se registrovat.pouze 

.!9 ;":1t 9 záhaieni. Doporučuje se, abr drazitel prár.ái ,.o.1iregistraci s dostateČným předstihem před zahájením dražby,'aby dražebník ,i .otto.le.;t rijnrenu
úhradu dražebn íj istoty.

5. Místo zveřejnění této dražební lyhlášky, 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. Označení a popis předmětu dražby
Předmětem dražbyje:
- podíl ve výši 1/z k celku.,souboru nemovitých věcí zapsaných na LV č. 1l9 ve veřejném
seznamu vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu. rataitratni pracoviště pelhřimov, pro kat,
územía obec obratari jako:_pozemek parc. č. St. 72 (zastavěná plocha a nádvoří) o r"ýmiie sssm'. jehož součástí je stavba objektu k bydlení č.p. 55 obrataň a pozemky vó zjeánor|ušené
evidenci - parcely původ Pozemkoqý katastr, pozemek parc. č. 52/2 ó ql-er" szs .L por"."t
parc. č. 703 o výměře 2464 m2 a pozemek parc č. 7ó314 o výměře 2937 rii- podíl ve výši l/32 k celku nemovité věcí zapsané na LÝ t. 9 ve veřejném seznamu vedeném u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro kát. území a obec Óbrataňjako: pozemek parc. č,763/16 - ostatní plochá, ostatní komunikace'o rTměře zqrmr---- -"

výše uvedené podíly na nemovitostech jsou dále společně označovány jen jako ,,předmět dražby'.

Rodinný dům se nachází v obci obrataň při hlavní komunikaci č. l9 Tábor pelhřimov, pod mírným
svahem orientovaným k severu. od nejbližší autobusové zastávkyje vzdálen cca o0o m. v otoli.lsou
dalši rodinné domy. Předmétni rodinnj dům je slary cca 200 lel.
Rodinný dům má 1.N.P. a neobYné podkroví, je jednobYorly' v dispozici 3+1 sjednou koupelnou a
WC. Dům není podsklepen.
Rodinný dům je ve stavu před celkovou rekonstrukcí, v současné době je ve špatném technickém
stavu. Na přináležejícím pozemkuje zděná stodola, která kolmo navazuje ná roa;nn;; aům (výměra cca
49 m2), studna a ovocné vzrostlé stromy.
Rodinný dŮm je zaloŽen na kamenných základech bez izolace, svis|é a štítové zdi jsou rovněž
z kamenného zdiva. podlahy v 1.N.p. jsou částečně z betonové mazaniny, dlažby a částe"čně prkenné
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palubové. okna jsou dřevěná, špaletová, částečně plastová. kryiny jsou pvc a koberce. vytápění je

iokální na tuhá paliva. Objektje napojen na veřejný vodovod akanalizac|
Jako doplňujíci informace k popisu předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází,

slouží informační memorandum předmětu dražby, které je k dispozici u dražebníka,

Jako doplňující informace k popisu předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachžuí,

slouží znaleč§i posudek k přédmětu dražby, ktený je k dispozici u dražebníka nebo na www-prodej_

drazbou.cz.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební lyhlášce nebo jejich část,

zejména pak-o popizu 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. l věta druhá zák. č. 2612000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších

předpisů, za vady předmětu dražby.

7. Práva a závazky váznouci na předmětu dražby:
Na části předmětu dražby - na pozemku parc. č. St.12, jehož součástí je Stavba objektu k bydlení č.p.

55 obrataň a pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK, pozemek parc. ě_ 5212 vázne

Věcné břemeno užíváni pro oprávněnou Růženu Langweilovou, narozenou 22.08.1943, bytem

obrataňč.p.55,aíonazák|aděUsnesenísouduodědictvíčj. l32 D_289l2009 ze dne 01.03.20l0.

Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou žádnéjiné závazky, které nezanikají

vydražením, žádné dluhy, právní ani jiné závady, jiná věcná břemena ani jiná práva třetích osob,

piičemž veškerá zástavní práva váznoucí na předmětu dražby a případné jiné neuspokojené

pohledávky zůstaviteloqých věřitelů zanikají pravomocným skonČením likvidace předmětného

dědictví.

8. Datum a čas prohlíd§ předmětu dražby
l, prohlídka - pondělí dne 1. října 20l8 v 14:30 hod

lt, prohlídka - útery dne 2. října 2018 v l5:30 hod

Sraz zájemců je před předmětem dražby, tedy před objektem č.p. 55, obrataň, (tel. na kontaktní osobu

pro obhlídku 605245303 - lng. Veronika Ludvíková)
iokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou

prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností,

9. Cena ziištěná, nejnižší podání, minimální přihoz, 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 vypracoval znalec v oboru nemovitostí Ing. Ivo Ludvík, Vančurova 2904

390 0l Tábor pod číslem 783-35/2018 a činí 129.000,- Kč,

Nejnižšípodání: 103.000,-Kč,slolyjedno-sto-tři-tisic-korun-česlcých
Minimální příhoz: 1.000,- Kč

a.s., číslo účtu l86087780/0300,
Dokladem o složení

d.ť"brí Ňt"§, r pokladní stvrzenka nebo qýpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve

výši dražebníjistory z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu.

b) formou bankovní zánlky za zaplacení dražební jistoty. Účastník dražby je povinen ve lhŮtě pro

sÍožení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat
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prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do r,}še 20.000,- Kč, jestliže
držebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Zánsění listina nesmí
obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoliv způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva
jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi
jakékoliv povinnosti, q,jma povinnosti omámit bance zmaření dražby dlužníkem, jako jsou předchozí
výzvy apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či
výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní
záruky. Bankovní záruka musí blýt platná minimálně 30 dnů po skončení nejzazší lhůty pro úhradu
kupní ceny. Dražebník bude v záruční listině označen následovně: SORETA Group, a.s., IČ:
2601886l, se sídlem Soběslavská 2251l27, Vinohrady, l30 00 Praha 3. Bankovní záruka musí bylt
vystavena bankou, která má oprávnění oa ČNS působit na území ČR a musí by1 r,ystavena v českém
nebo slovenském jazyce.

Dražebníjistinu nelze uhradit započtením, platební kartou, šekem ani směnkou.

Vrácení dražební j istoty:
Učastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli a s|ožili dražební jistotu na účet, se vrací dražební
jistota bankovním převodem na íčeí, z kterého dražebník jistotu obdržel, a to do tří pracovních dnů
ode dne konání dražby. V případě bankovní zárnky vrátí dražebník záruční listiny a to bez zb}tečného
odkladu. V případě vk|adu hotovosti na účet bude vrácenajistota na zák|adě žádosti vkladatele.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dnem vydání této Dražební vyhlášky a končí zahájením
dražby.

10. Cena dosažená rydraženirn, splatnost, zmaření dražby
Dražebníjistota se zapoěítá vydražiteli do ceny dosažené vydražením, Vydražitel může provést úhradu
ceny dosaŽené lydrťením bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet dražebníka
č. l86087780/0300

nebo poštovní poukázkou.

Byla-li tydražitelem s|ožena dražebníjistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit
cenu dosaženou rydražením v plné qýši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez
zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit lydražiteli záruční listiny.

Cenu dosaženou lydraženim nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou. platební kartou, šekem
je nepřípustná.

JeJi cena dosažená wdražením do 200.000.- Kč" ie vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
wdražením ihned po skončeni dražby,
Je-li cena dosažená vydražením do 500.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením do l0 dnů po skončení dražby.
Je-li cena dosžená lydržením vyšší než 500.000,- Kč, je lydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením do 40 dnů po skončení dražby.

Uhradí-li vydražitel cenu dosženou vydražením v termínu splatnosti, píecházi na něj vlastnictví
předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě je dražba zmaíena a dražebni
jistota složená vydražitelem včetně jejího příslušenství se použije na náklady zrnařené dražby. Koná-li
se opakovaná dražba, zúčtuje se zbýuající část dražební jistoty na náklady opakované dražby. Po
úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zb]ýyající část vrátí r,ydražiteli, který způsobil zmaření
držby. Vydražite|, kteqi způsobil zmařeni dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu část
nákladů dražby, kterou nepokrlývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované
dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem.
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v souladu se zákonem o r eřejných dražbách zašle dražebník příslušnému katastrálnímu úřadu jedno

vvhotoveni pon rzení .-, nab}ti r4astnicwí, Návrh na zah$ení íízení o povolení vkladu práva

;i;J,"l"řil"t';;;;..,,, á,uiur- u uý.uru věcných práv,k předmětu dražby, která zanikla, podá

Úái,.r. Vya,'ritel uhradi správní poplat§ a daň z nab}tí nemovitých věcí,

Držba bude proledena pro uya,uZi"t" bázúplatně, výjma níže uvedených nákladů na nás|edné

předání předmětu dražb1 ,

11. Předání předmětu dražby
ii"aarr pi.J.,i,i drazb, proběhnl v souladu s § 32 ákona o veřejných dražbách (zilkon č.2612000

Sb. v platném zněni): ^_,, l^^^:^_^,, ,^,Á.^ial,
iesttiie l),arazitel uhradil ve stanovené lhťrtě dle ust, §29 zvD cenu dosženou r.ydraženim a

"rjr"rr"i "r ""b; 
l rlastnicwí k Předmětu dražby dle usi, § 30 ZVD,je držebník povinen předat

wrlražiteli předmět dražby u iirtiný, které o;ědčují vlastnictví a jsou nezbytné k^nakládání

:'.;ffii;,;';;;;; ;;'";eJr";i"i .;i"a práva vyáražitele vůči předmětu držby. o předání

Předmětu dražby bude ."p.an 
-e.oákoi 

o piedání Př"d,ětu dražby, ktery podepíší navrhovatel,

vvdražitel a dražebnik.
1ermin ptedáni předmětu drazbv rrrci dražebnik,

V"Ji.árjnanudý spojené s pi"jani, a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, l1::_rijl*'*
n.roun"j. t nátluař,., nie i/ ji""ť nebyly_vinikly, jestliže je způsobil svým zavinénim bývalý

"i"""* 
i"u" dražebník nebo jesit;ie.lim tltó nattudy urnit ty náhodou, která sejim přihodila.

Po předání vystaví dražebník daňový doklad, d,o kterého se započítávaj í tyto položky:

- Cástovné - sazba 8,00 Kč/Krn (trasa Tábor Obrataň -Tábor)

_ čas makléře _ sazba 500,00 Řč za každou započatou hodinr"r (včetně času makléře stráveného na

cestě Tábor - obrataň - Tábor)
-ř'"r,"a""lr, sazbám bude připočtena DPH dle pIatných právních předpisů

\ebezpečíškodynapředmětudraŽbypřecházíznavrhovatelenavydražitelednempředání-předmětu
aJu.:. *z aen precňazi na vydrazitálé odpovědnost za škodu způsobenou v sort_vislosti s předmětem

ir_Ě,, j;_rl.ijražitel r prodlení s převzeiím předmětu dražby, nese rrebezpečí škody a odpovědnost

za škeldu rrdražitel.

Předmět dIažb), nabývá vydražitel, jak stojí a leži (ust, § l9l8 zák, ě,89lz}n,, obč, zákoník),

ra.rho. atet ani d.azlbnik nebudou'Ěr.d,rlěi d.žby vyklízet a veškeré náklady na případné vYklizení

Předmětu dražby nese vydražiteI.

12. Závěrečnáustanovení
v.sr..,i p.aru a povinnosti áražebníka, účastníků dražby idalších osob, které budou na dražbě

ptjt"."l,il ;..ii"rri p,auu ouaou p.ovedením dražby dotčena, v této "Dražební lyhlášce" neuvedená,

!. ,iái piirr"',"Yrni ustanovenimi zák. č.2612000 Sb, a zákony souvisejícími,

Tato Dražební lryhláška je určena pro navrhovatele, dvě pro potřeby dražebníka a.pojednom

vyhotovení zašle áražebníŘ u,akon". stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák, č.

2612000 Sb.

V Táboře dne l6. srpna 20l8
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navrhovatel



Tábor, Ps(

tel,]3a1 2

mob,:605

0véřovaci do)ožka pro
podle ovéřovací knihy

IeqaI iIaci Poř,ó: 39l l1-004ó-024ó
poŠty: Planá nad LužnicI

oVěření, tegatizace
Běžné čísto oVěřovacíknihy o 831,/2018

ověřu]i, že Inq. Veron]ka Ludvíková, narozena 25,04.1971, bytem

TÁBoR, MĚšIcE, Nad Letištěm 678, mně osobně známa, uzna|,a přede

nnou podpl5 na této tlstině 2a vlastní.
V Ťáboře dne 04.09,2018

Dan le[a Janková, notářská ta jemn]ce

Pověřená Mgí, HanoU Kapicová KohoUtkovou.
notářkou v Táboře //rz_^,
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Ad res a pObytu: Planó nad.LužnlcI

o,un a r. pieotll1l3ii.ili;!Í,r,', zotsllszí|
0bčanský průkaz 

^./Planá nad Lužnici dne J0.08,2018
ti lžakOVá Eva


