
I. Dražebník:

tI. Navrhovatel dražbv:

ve řei n é a ražuv ůlorlá*lné etertron ické

i:iiii-,lE: I lňi g!Ťi 
I; ; i,ř, j i; 3i,,?,:i;",,zaPsaná v obchodním .eistriřu'ria:r-k;-d;;;; v panl, sp. zn, C 24901
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tnsolvenční správce dlužnika'

i"':[1H'ř.i:!,§:?#i:;ií;ir;lífá,y;:;fr,^Éff 
Z:;#I^1r,7480IHlučin

DraŽebník v souladu 
'" li[:l"T o, veřejných dražbách č.26/2o0oSb. vyhlašuje touto dražební vyhláškou

5:#fi ffi'"n :;".':ydobrovolné "#;ÍŮň ve.i uu"a"ný.-n-" řř rv této dražební vyhlášky. Veřejná
adrese: httos://www ..]l:i:Ťl:':ktronickY pro..r}áanřw-'pá*ar"'"ilr.troníckých dražeb na internetovéadrese: t,ttos,llw,tw-.,"a,aii<ii...)'ř#['j!T:JJi::'ili-..l#,i*".ť# 

;L"#:"Jji§Íl
čas zaháJení elektronické veřejné dražby dobrovolné je stanoven na17'o2'2o22 v 14:ooloo.háa,"Óoi"-n.řá JřamZir<i .,iorr"ii,iřáŠili.Taražby činit svá podání. čas ukončení:|:Tl"ti:!i veřejné dr_ažbv-J.Or"""riďiu"iunou.n nu17'o2'2o22 v l4:3o:oo ň'a. PotrJ'ňaál; ,rt"Jgiřů orazuy učinípodánív posledních 5 minutách předukončení dražby, čas ukončeňíil;ňy'řil.une o 5 minut,

V PříPadě zájmu o ÚČast v elektronické dražbě se musí, zájemce před samotným zahájením elektronickédraŽbY zaregistrovat, Registraci il;;; iejár." na portáló www.iajaut<ci.cz v sekcí Nůj ttet / registrace,Po vYPlnění a odeslání ,áttaoníitr uoi]t jJ'p"tr;#;*ff;ffili'ur,o.zovat. 
Na vámi uvedený emailPři registrací je odeslána zpráva s insirutcEmi pro autorizaií;;i"h" rjčtu. po autorizaci a přihlášení nawww,rajaukci.cz nadále postupujte podte instru*.í ;; ;ú;;;o;;, li-liŇ ;; ;ilil;lJulnakupouar..Zájemce je povinen vyptňit ,1ásr.áiě d;;;j';ilň d;,ň;;§i#niho formuláře,

ifiij:'-'q?ir'#ťl§i!:iuffil!%.í:f*ii1'.'" 
,lt7tiňiiiilTlo";ra"i, ,lóři,.čního formuláře. v

Pred o(leslánim registraČních údajŮ, překontrolujte.správnost vyplněných.údajů, a po té klikněte na tlačítkoUložit změny, tím bude registracl b'Jr."rl""". p" té, ;j ;;;;ii;;i' záJemce moznost otasti výběru zevŠech PřiPravovaných elekironických á;;r;b;" www,ra;auťci,cz. po zvoleném výběru je odeslána žádost

!-fi:!Í;l,?ji]!illffi?,'.,",rfilt1;lr:rui.n:;jřř;řiř;,i"eá.,nir.u " 
uiá[tioni.tě o,*oc. o iet"

zájemci o Účast v elektronické dražbé jio, póvlnni doložit svou totožnos!, ooRřípadě své oprávnění jednatza ÚČastníka draŽbY, Zájemce vYptní roimutJř ,,Registrace .t";i"é;;;lášení účástníta araiuy,,. Formulářejsou ke stažení v přílohách u přijtušené ta*v i.ářov,ž;É;á;řríň."ilf"i6ili; il?i;r.vých potřeb- fYzická osoba, právnická osoba, spoleené tl{ni mřii,idjŠlniiieuo spoteeňé 
"rí.i.iiwi. vyplněnýformulář zájemce o ÚČasť v elektroňicke orá:uc a".rti i-.iiJjni ouereným podpisem Jiažebníkovi sostatními povinnými dokumenty k dražbě na adresu Mg;, ;;iá;ř",.r|,Y., rrantiťkánská-iio/z, sotooplzeň, Též lze ověřený dokument (včetně ořifficň'o"Crávlň"piiror,l árlai ř"-Ú'řŮ".]l1e podobě,vytvořením tzv, autorizované konverze. Áuto.i.óuanou tonueJ dokumentu lze zaslaf na e_mailinfo@auctionreality. cz nebo do datové schrán ky aražeónita, ió'r.niánr,v, iqnr5ut,Právnická osoba doloží. aktuální výpis z ooctrocínítroie];iiikt'ó.];inii'

prevnicúcň o.ou xtuarni Jor,ria ;';;;,ř;i;,přísruíňám red,;i;"; §',.:!,",Yí"kfiÍ,"fiÍ!:'i,""rui:ii"-iltŤz něhoŽ bude zjevné, kdo a v jakém rozsahu;b za pril;ick;;;Io-uu.opravněn jednat. Je_li účastníkemdraŽbY obchodní sPoleČnost či jiná právnická oŠoba -'cizorámec,-jářoii^ruou tgtořl9s! do českého jazykasoudním tlumoČníkem přeloŽeným výpisem z obch.odního-;i jiliiň;';:,.tříku či dokladern o registraci nestarším třech měsíců (originálem čt Óvěřenou r<opiij,-i nĚirorffi; ai11!, r<a,o 
3 v. jakém rozsahu je zaPrávnickou osobu oPrávněn jednat. Pokud se v piipáoe .irái"r." 

""Í"oná 
o obchodňi ipói*"ort či jinou

i i3lff ffi 
"i 
::'ff ťj,;; J ;i"*#fiil-,-,J:tr [:T"r, r,;;lí o to, to.u,". ; ; i ffi Hff;,o y p ře d á n y

UČastníci draŽbY - fYzické osobY - jsou Povinnl též vyplnit pňstušnÝ formulář. podpis na formuláři čestnéhoProhláŠení musí být Úředně ověřen, Pokud je účastnít< -'ryacixá b.Óil:"::_"n.utý neuo vjina a pokud je
l"rlil,,.ffiií"x#HťfiT"iil:i!:iůj:]v.i#í§lfflx;?:t,i:5čným jm.ěnim -",l".i"io 

čí právem
(originái ;i overenou toiii;, vystavenoú iouto osobou, . .iz úrá" ir":.!:'f :#H §:Ťfiij:i:r"ffiŤ,.J

adíesa:
telefon:
emall:

775, 33901 Klatovy
+4z0 737 158 834
lnfo@auctionreallty, cz 12 3-579967027 7/0 1ooWWW.auctlonreallty.cz

lC:
čísto
Web:

účtu:

,,n]ir\

.; ,/ 1, ,; l ,il



!ilŤTŤ: ffili§":j""ťmínkami nabytí vlastnictví,čijiného práva, k předmětu dražby.ohledně náležitostí
vlastnicrví) mu;ilř,?,ň::ťlÍ;r}1,o''' na příslušnýth formulářích čestných prohlášení (SJM, společné

ffi*ffffi$ffiff'trHfiůfiffifi*TukonČena v Čase ukonČení qr.i,uvl eor.řj;i'k;; , dražitelů učiní podání v posledních 5 minutách před
ř[1:'i*T,Í.,iťJjj.i:;,kl'ie^ii"iň;;; ffi;;,je o 5 minut, v okamžiku, Řay oo uplynutídoby, bě'hem
aražuv .ioiniu.]-ffi;HH.ť:,'ťj!hrti.*,.!ť;l[ffi*iir.ll;,lll 

';.jťr,'i;,,?.""|;tÍÉffilÍ;uPlYnutí dobY, během které. lze iinii'poa'an"i,"f;9va;i 2 minury, je účastníkům dražby zobrazena výzva"Podruhé Pro ÚČastníka oraŽby-ioinač,ir-'i"ltinia,oru účastníka dražby,kteni učinil nejvyššípodání),,, vokamŽiku, kdy do uplynutÍ"áÓ.uv,'ÚEřl.;l it-.ij'rru_rinit podání, zbývá 1 minuta, je účastníkům dražbyzobrazeno ProhláŠení "NeuČiní-Íi' nekao .'přitomných účastníxů aražuy podání vyšší, než bylo podánínaPosled uČiněné ÚČastníkem ;Fáři;#iřni iá.ntirir.li.rr-,iĚártriiu dražby, ktený učinil nejvyššíPodánÍ)' udělím mu oříkleP'._V.ti*iir.,r, i.řv'uprvn" doba, během které lze činit podání, je účastníkůmdražby zobrazena výzva 'ipoďeú ;;ilárňí.a"dražby (označení identifikátoru účastníka dražby, kteniu.činil nejvyšší podání)" a pri:imániáigr.ň i.oa"lje zastaveno,V Čase ukonČení oraŽuY se odešle us"m l-r.a'i.iřř 
"r"liii,ir.ká 

datová zpráva o ukončení dražby asouČasně se zveřejní v d.uzeuniiini r.rrjŠii" Š'ráer"ní prir<Ěpu-Jiiiit"rii ne:"všším podáním, vydražiteli jezaslána elektronická datová .praua o uJÉr"n-iiiiir"pu,

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:

Spoluvlastnický podíl o velikostl tl6 ke stavbě - budově čp, 1465, rodinný dům, umístěný na parcele p,č.3418/7.(tato parcela je ve vlastniótví jiné oróňy 
" 

ie zapsína nalť ióói),zaPsané v katastru nemovitostí na lú č, z2s1' přo katastrální ,i=ri rrrlein, obec Hlučín, okres opava,vedeném Pro Katastrální Úřad pro Moravskosiezst<ý iiiil r.t.riiálni pracoviště opava (dále i jen,,nemovitosť'),

Práva a.závazkY (omezenÍ) na předmétu dražby váz.noucí.jsou uvedena na LV číslo 2297, vše vkatastrálním Území HluČÍn, obec HluČÍn, Navrhovateli neni iJÓrro-t-inno-.ti'ln.otu"nčního správce dlužníka,

l[i§i"'ri,ry 
bYl Předmět draŽbY zatížen k dnešnímu ari"a:"r],,irriJuvou. preameiailliv.-" arux:il

ZPeněŽením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v.němž se týkají zpeněženého majetkua) UČinkY nařízenívýkonu rozhodnutí nebďexekuce, ,ii:inr,v Joiut"ří vyrozumění o zahájení exekucea účinky vydaných exekučních příkazŮ,
b) ostatní závadY váznoucí na zpeněŽovaném majetku, včetné neuplatněných předkupních právPodle § 284 odst. 3 a 4 a včetně závad zapsaných uá u"rqne* seznamu, není_li dále uvedenojinak.

Byla'li zpeněŽena nemovitost, ktero.u dluŽník_g9uŽ!vá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictvídluŽníka, je dluŽník povinen Je vyklidit, Neučiní-ll tar< aourovóinÉ, .ti"i. ňáuyvatet JómJnať JynireniŽalobou u soudu. Nejde o incidenční spor. Navrhovatel a^děluiá, lá pr"orn{ oii]uřlJJlrizuju junoinsolvenČní sPrávce v rámci insolvenčního řízení a z tohoto aůvoou-;sóu 5'eho informace o tomto předmětudraŽbY omezené. Vzhledem k tomu navrhovatel nezaručuje oe.uáaňoii i ,rir.i.-ťprloi,iř'ir'u";[r, .uro,,ProhlaŠuje, Že se nezavazuje k odpovědnosti za stav, kválitu un"uó urirtno.il-Ň;;iil;J'f,r"."ó," s ,,odst, 11 ZoVD platÍ: ,,Má-li někteď z účastníků dra.žby předkupni p.a"á-t-ňr!árř, ji.iiv'iioí"zi_r,:"
dražebníkovi listlnami nebo jejich úředně ověřenými oóiiv 9l ,áná:-"ni OiuZ6ý;;;;ru;;"".rnv*"ilin.r".

,1,Ť11: 
učiní-li tento účastník dražby podání ve ste;ňé výsii"t.'ňáj"vŠii;ffi;;,";;i;il,i,U# příklep

v. odhadnutá cena oředmětu dražbv:
V místě a Čase obvYklá cena pře.dmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce: 

,Ing. lng, Miroslav Kotaška,Smaragdová 443, Praha 5 _-,.Slivenec, znalecký n9!9aet é, czaltzolt ze dne 20, 9. 2021 na částku433.500,- Kč s tím, že nejnižší podání činní částku 500,000,- Kč.

VI. Neinižší oodání: 50o.0o0,_- Kč

adresa:
telefon:
email:

775, 3390l Klatovy
+42o737 158 834
info@auctionreallty.cZ

123-5799670277/0 t00
WWW.auctloníeality.€z



VII. Minimální oříhoz:

VIII. Dražební iistota:
20.000,_ Kč

s0.000,__ Kč
DraŽební jistota musi být složena nejpozději jeden den před zahájení m dražby, a to jedním
z následujících zpŮsobŮ;
a) Převodem na bankovní účet dražebníka vedený u Komerční banky, á.s, č,_ ýitu l23,

5799670277l0100,. variabirní svmňoi-i| nuuo rodné číslo ryzicté Óróbv, specifický .symbol202201,Přlčemž dokladem o sro..niári.u.ili.i"ťv i" poóá.ni'uvitivené áiažebníkem. účastník
draŽbY je Povinen předložit n.:po.oŮiii.i; ;firiéd';ahájenim aráiuv dražebníkovi orioinál výpisu
ze svého ÚČtu, který oUsar,uiá'ŮJii"-iŮr, z" uvl iróuJa.n 

"pr.uoa Jálonijistoty na shola uved'ený
ÚČet draŽebníka včetn ě,noiíuu. j"nĚt 

""ur1#i 
r,iir.,o, sp"iin.tétro symnol ú neOo

b) sloŽením hotovosti na účet dražebníka, včetně uvedení variabilního a specifického symbolu, jak je
uvedeno v Předchozím odstavci. Účasinít< ár.iuv le-povinen předložlt nejpozději jéden den před
zah.ájením dražby doklad UantovnŇúiŇu orÚ6ní[a, z něrróž ie zřeimé,' že oráZÓUnijistota byla
vPlné výŠi sloŽena na výše uvedený účet aražebník'a včetně-shorá uvedeného variabilního a
specifického symbolu nebo

c) ve formě bankovní záruky, přičemž dokladem o složení jistoty je potvnení vystavené dražebníkem,
Originál záruČní listiny 

-př;dá 
účastník dražby nejpózději'Íed'en den pied zahájením dražby

draŽebníkovi. V záručnÍ listině bude uvedenolronraii*i uuir.ý, že tato uant<a uspot<Ójí dražebníká
(věřitele), a to do výše dražebníjistoty, jezje iveaeňi v této áiaženní vyhlášce, jestližó dražebník o
Plnění vYPlývající z bankovnízárúty pis'emné požádá banku, a to z důvodÚ, že dlužník (osoba, na jejíž
Žádost se zavázala banka záruční tlsiinou) jakb vydražitel zmařil dražbu, Dražebník (věritet) musíUýr
v záruČní listině označen tak, jakje označ!á v tétó dražební vyhlášce, Doba platnosti'takové bankovní
z.árukY musí být minimálně Ó0 dnů po skončení lhůty stanovené touto uy't táštou pro úhradu ceny
dosaŽené vydraŽením, Záruční listina nesmí obsahovai žádná ustanovení, ťterá by umožňovala bance
uPlatňovat jakékollv námitky či výhrady vůči dražebníkovi s vý;imkou námitky, ž'e písemné požádání
oPlněníbankovnízáruky bylo učiněno'až po době splatnostibinkovnízáruký, Záiuční listina nesmí
dále obsahovat Žádná ustanovení, která by podmiňávala vyplacení peněžité'částky v záruční listině
uvedené na jinou podmínku, nežje písemné požádání o plněni, vyplývající z bankovní záruky, učiněné
ze strany draŽebníka. Záruční listina nesmí obsahovat ani žádná Jiná ustanovení, která by jakkoliv
omezovala draŽebníka při uplatňování 3eho práv, vyplývajících mu ze záruční listiny či mu ukládala
Pro dosaŽení plněnÍ, vyplývajícího mu ze záruční listiňy, linou povinnost fiako například povinnost
uČinit předchozí výzvu dlužníkovi, doložení dalších písemností, atd.) než povinnost písemně požádat
o toto plnění v době platnosti uvedené v záruční listině. Prohlášení v záruční listině mŮže učinit pouze
banka, kte_rá má povoleno pŮsobit jako banka_ na území České republiky od České národní banky a
toto prohláŠení musí být v českém Jazyce. LhŮta pro předložení bankovní záruky končí 16:00 hodin
pracovního dne, kteď předchází dni konání dražby.

LhŮ_ta pro složení dražební jistoty počíná běžet ode dne zveřejnění této dražební vyhlášky a končí zahájením
draŽby, Dražební jistotu.nelze složit platební kartou, směnkou nebo šekem. Za den úhrady dražební jistoty
je považován den přlpsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka.
SloŽená dražebníjistota bude účastníkŮm. kteři se nestanou vydražitelem, vrácena neprodleně po skončení
draŽby stejným zpŮsobem, jakým byla složena, Je-li dražba zmařena vydražitelem nebo vydražila_li
předmět draŽby osoba, jež jg z dražby vyloučena, dražební jistota složená vydražttelem vče[ně jeJího
přísluŠenství se použije,na náklady zrnařené dražby, v případě konání o_pakované dražby i na nákňoy
opakované draŽby a poté bude zbývající část vrácena vydražlteli, kteď zpŮsobll zmařeni diažby.

IX. Zoůsob úhradv cenvl

Cena dosažená vydražením musí být zaplacena v hotovosti nebo bankovním převodem na bankovní účet
draŽebníka vedený u Komerční banky,_a,s, Č. ÚČtu 123-57996?0277/OLOO s variabilním symbolem Ič nebo
rodným ČÍslem vydraŽitele a specifickým symbolem 20220L ve lnŮtě stanovené v § 29 zákona č. 26/2000
Sb,, o veřejných dražbách. LhŮta pro úhradu ceny dosažené vydražením přesahulíČí 500.000,- Kč dle § 29
odst. 4 zák,č,2612000 Sb. činí 45 dní ode dne skončení dražby, Neuhrazením cóny dosažené vvdražením
ve stanovené lhŮtě se dražba stává zmařenou, Cenu dosaženou vydražením nelie uhradiiz.poetenim.
Platba směnkou je nepřípustná.

x. Datum a čas konání orohlídkv oředmětu dražbv:

I, prohlídka - IQ,t,2072 v 10,00 hodin, II. prohlídka - t2,0L,2022 v 10,00 hodin
sraz zájemců o kteroukoliv prohlídku je stanoven před draženou nemovitostí na adrese Hlučín č.o, 1465,
Pokud se nedostaví ve sjednaný čas žádný zájemce. bude prohlídka ukončena po 20tl minutách.

xl. podmínkv odevzdáni oředmětu dražbv vvdražiteli:

775,33901 Klatovy
+420737 L58834
lnfo@aUctlonreality.cz

29103398
l23-579967oz77 /0|o0
W\.!W. aUcti on rea l ity. c z



i:T a§#J;JT;ři:: " 
rstnictvÍ k předmětu dražby, dle § 32 zák, č.26l2a00 Sb., je dražebník povinen

nezbytáé k ilřH",iii:1iá'Í1',.'J';:;ffJi§ťT:l,T,,",?]ůu;,Tť 
#*;íffxťJJ JJfiH!l'J!:.,"";Jde-li o nemovitost, oi'a'ana pielméňiáÚ';lražiteliza účastidražebníka bývalý vlastník (navrhovatel),

" O předání předměťu dr
uy""iv 

"iiJi.iř fi;"ňff:J",!'j'd;ijii"r'i'".Ji1*",'-ifi,lŤjeŤ! ť'i.,3J,;fi.Í;ůo"'i!ffiT#Hlj|=l*::'p..ť.ilii!.]l vyjmá naoúyt;i,ň njirrot vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo

lilÍ1l1',,f:}1,i'jdY draŽebníka budou účtovány ve výši zboo,- rč/tooinu na jeonu zúčastněnou osobu,uldzeurllk provede vyúčtování těchto nákladů Ř otamzit<u poapisu předávacího protokolu. vydražitel je
Povinen uhradlt tvto náklady U.ipi.rir.a* po podpisu předávacího'ii.t.ii.r,i. Ň"Ů"rp.eí itooy ňu
Předmětu draŽbY přechází i*i:ln" 

-aiiit.ie'ia 
,virazitele dnem předání předmětu dražby, týž den préínaii

na vYdraŽitele odPovědnost'rá SňaÚ-iptrouJnou v souvislostí s předmětem dražby, Je-li vydražitel v
Prodlení s Převzetím Předmětu d;;rby, ,[..-ňj.rp.čí škody a odpovědnost za škodu vydražitel,

XlI. _Ostatní ustanoveni
lrazDa b_ude provedena pro vydraŽitele bezúplatné.
I3!'!::Ž:lť vYhláŠka byla sepsána 

" 
a ;EJ;;rr"ch, z nichž jedno vyhotoveni je určeno pro navrhovatele,

dvě. pro potřebý OraZ"Úňiru á podvě. Pro Potřeby dražebňíka á po 3ednom'výňolovdni zašle-dražebhík v zákónem staňovených lhůtách
osobám uvedeným v § 20 oQst.'s zai. i. Ža'tióóó sU,

V Praze, dne 5.1.2022

a dražby s,r.o,
jednatel

Insolvenční a správcovská v.o.s.
Mgr, Ota Huleš

ohlášený společník
insolvenční správce

navrhovatel

ffi,,;r;,n,.,|;;;ř*řr|t? J8ťťr' l'ťidl.*, 
Poř . Č : 33901-01 40- 021s

V] astnrrruČně podepsa) : JO§et BaI I n

Datum a místo narození : 11,12.1979,l(latovy,CI

Adresa pobytu: Klatovy,U Čedíku 772,CZ

Druh a č, předlož.dokltotožnosti: 0bčanský prŮkaz

211900794 e_J

Klatovv 1 dne 05.01,2022
špičková Vlasta

pRonlÁšf,Ni o pRAvosTl poDpl§u ŇÁ LŇffi
Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu l8354t32?02|lC.

Já, níŽe Podepsaný JUDr. Ing. Jiří David, LL,M., advokát se sídlem Kaprova 40/l2, l l0 00 Praia t, zapsaný v seznamu advokálů vedeném
CeskouadvokótnÍkomoroupodcv.č. 10648,prohla§uji,ž,etuloli§tiuupřcdemnouvlaslnoručněvpětivyhotoveníchpodepsal:

OtaHuleš,narozen01.04.198l,bytemdleobčanskéhoprůkazuSušice,Su§icet,Náměstísvobodyč.p. l38,jehožtoložno§tjsemzji§til
z občanskóho průkazu č. 20984ó490,

Podepsaný advokót tlmto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnosl 8ni pravdivost údajú uvedených v této listiny'á
s právními předpisy. 

, /rď
Y Praze dne 5.1.2022 JtJDr. hry. Jiří Dni,

?I03-

-

adr"ru,
telefon: +42o 737 758 834 Číslo účtu: Lz3_57gg67o277 l0lo0emall: inro@auctionreality.cz web; www.auctlonreality,cJ


