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InsolvenČní a správcovská v.o.s.. IČ: 29314909
Mgr. Ota Huleš - ohlášený společník
insolvenční sprévce dlužníka
Romana Grufíka, nar. t4,4.1966, Masarykovo nám.40, 5470t Náchodse sídlem kanceláře správce Jana a.'b.ti]iiiii á?ii'bo er""

iJiJillffiii:*"'ůi.i::il;,ft'll§l.:j:::3:l:;.1199.9 sb. vyhlašuje touto dražebnívyhláškou konání
ii:,m*iÝ;iťil;,"T,#:*,.,:j::..t|#::i"ďíiiiq,!!';;Jffi!,fi;!fi:$:?:;,Ji:Jl,i,f;,:ili#;i 

".:,-:iŤ:J.;ii*i:ťŤlil iií:Ť:*f;"fr _ůď,.ď,Fi'.'-',".T''Jli;š' H*',xŤ.1l..',:ťT:i![?ntto.,l,*,"*.iu,ui,'řii'.".'lili,.iJ;;'j§i:i'ffi 
..Hffi t.:iŤrfffiffi l,

33:"?\.].rx:$jr.._l.!: veřejné dražby dobrovolné je stanoven na
:['1:Jí,xři;j,lť:[frn:;H'ffi:ů":lH;Xi,' ,Tli,'i?*?"., dražby činlt svá podáni. čas ukončeníi§T:l':t{ r;r.ňi.]iuv' o.brovolné Je stanoven na
3ř;l§;ilí,i#;*Tff;*:?r:i;y,ii:5;ť;iiíků dražby učiní podání vposledních 5 minutách předukončení a'-uiuv, ii-uřJn;;;iililř,J;;§.: :TTi§''.
v případě zá;mu o r]čast v elektronické dražbě se musí.zájemce,před samotným zaháJením elektronické dražbv:":i1,;;#i::_t,,;il.i!,..,i,,.#iliilŤffi}T;i:,ť:lill,",,,,.5iiti*Í:*;;;ffi;; ;T"d;ffi1
odeslána zPráva s instrukieml.pio autorizaci-vaše'hJ'letu pó.rt-.,T.;J; ;iii;š.,rŤ;:'_il']:,:li;tlnj:
iiiii!!'li:j!:;,!il,fi:li,.".klruh,.*1lr:;'J"',Jr'u;"n;;;,k;;;;;tť,i,;1,il,..;u pouin.n vyplnitveškeré

iiTitl';"'r'r'#Í!|Ti['.XTfi['.X:"''' '' 
nuiné zatrhnout před odesláním registračního formuláře. v opačném

Preo odesláním registraČních údajŮ, překontrolujte správnost vyplněných údajů, a po té klikněte na tlačítko Uložitzmeny' tím bude registrace dokončena, Po it,-nii-..gistrovaný iai...J,i',"iňst účasti výběru ze všechPrtPravovaných elektronických dražeu na www..áiuui.i..i por""í.nu.n uyšoiu"ii'oa..renu žádost k účasti, po;'.:§li,iti"fiffTffll;ilj'd'í';k ;']j;"- 3ffil;: účastníka v etett,onic'r! dražbě. o této skutečnostl
Zájemci o ÚČast v elektronické- Jiá;Úl'irou povinni doložit w.ou toto,žnost, 

_popřípadě své oprávnění jednat zaúčastníka dražbY, Zájemce vYPtní rormui];;{.#;; čestné prohláše.i ůí..i.ii. dražby,,. Formuláře isou kestaŽenÍ v PřÍlohách u příslušené r..rtv or.iuv."Žji.... ,, 
"tluir. tvpi.irurli.'poo,u svých potřeb _ fvzickáosoba' Právnická osoba, soolečné i'ndni,uňi.rlii:jiil 

".uo!pol.t',iá"ĚJil,iiii,i. 
Pvyplněný 

formulář zájemce oÚČast v elektronické oražbi ooiuti'i .i].i.Šá"i[IY',i,'o.ooru,i, oi.iěurilo"i . oitl.n,r, povinnýml dokumentvk draŽbě na adresu Mor, Josef s.rin, ir,M,,i;ntiŠnj.lťe r)oli, ioio-ó-i;;;;: ijii;" ověřený dokument (včetnéPříPadných ověřenýčh o;iron1 |!,1,i"l, ';[]iiffi,:ie 
poa,juc,- 

"vtr.;..i. 
'ú", 

autorizované konveze,
ti"Y:ff{:::ts I'};:irJ,iljii,,."" r,u ,uiiai"n,"u-r.ir inroó.uJtiffi;iii,; nebo do datové schránky
pravnlcka osoba doloží aktuální výpis z obchodního reJstříku (originál či ověřerPrávnických osob aktuálníd'ri'J. áq[t'".o , ,riřrriiien,,egIstru či ře:stri[u řJ;;il:1 .l".,ť§);^l ťJfr:i..l!í:!bude zJevné, kdo a v iakém rozsahu iu,u prauni.kou o*uuipia"nc.j.ir'iJ,]r.i]'očastníkem 

dražby obchodnísPoleČnost Čl jiná Právnlcká oso,ba - ;i';;.i;;;;';iřjřruou totožnost á" t.rtjňo iurvka soudním tlumočníkemPřeloŽeným výPisem z obchodního ti ii"en" i.iríiit, ei'oonuau. o 
'..s,r,ř* .i"*.i""la,. třech měsíců (orrqinálemČi ověřenou koPlÍ), z něhož bude,:".e, r.a" Íriu'r.j.n ,.orrut,u:. * piar.rcř*'osonu oprávněn jednat. pokudse v PříPadě cizozemce neiedná o.óbchoá.ripú.ii.ri'tl 1inou. právnick6"li.-jřriori.l v členské zemi Evropského

;:oz.fkoalářského 
Prostoru, musí být aorraov-ÓreJjnv'j..ii.u.i[.rr'i. irř.r',J,ij,]|1'anym přektadenr do českého

ÚČastníci draŽbY - fYzlcké"osobY - jsou povlnni též vyplnit přislušný formulář. podpls na formuláři čestnéhoprohlášení musí být rjředně ověien,.'Polui te úiastnit - ryzicte osoba - :enatl ]nakládání s majetkem ome^zeno tlným práv'em řŇ"oiouv'trp"i.e",i, ;*e"j§"r::?:ť',1'r'.r'"filiJ",ri*sPoleČnému jměni manželŮ;, 1e-povinen aorotii Jraieunilo"iii,lil 4'.i"ri]is, třech měsíců (oriqinál člověřenou kopll)l vy§tavenou toutoosobou, inli iral ir|j[é, ž9 zrnocnitel sounláii s nabytím předmětu rlražbva s podmínkami nabytí vlas_tnictvi či Jinéh; pra"u 
-řpr.Oi'ret,j.tr.iUv.-Ói,r"áne'nii.irtorti 

plné mocl platí shora
il:l"fl1 

PodPisY na Přlslušných ror-nrulářícÍr iestnicn p,onlaseniišl,ř,'i.iřr§eli''ulastnictvi) musí být úředně

číslo účtu:
ýveb: wwr,,,..lucltont r l lit /.ul

o



Osoby, které malí k předmětu dražby předkupnl právo, Jsou povlnny doloŽrt draŽebníkovi své právo lrstrnami v
orlglnále nebo úředně ověřené kopii, a to do zaháJenÍ dnŽby. Jlnak Je nelze v draŽbě uplatnit. Ohledně ověieni
plati obdobně výše uvedené.
UČastník dražby, ktený splnll všechny 5vé povlnnostl, zelména pak, že řádně a včas uhradll dražebníJistotu, obdrži
od dražebníka potvrz€ní o zapsáni do elektronlcké dražby emallem.
DraŽba bude provedena elektronlcky na lnternetové adresei www.íalaukcl,cz.
Pokud v posledních 5 mlnutách před ukončenim dražby nlkdo z dražltelŮ neučlní podání, ]e dražba ukončena v
Čase ukonČen_i dražby. Pokud někdo z dražltelŮ učtnl poóání v posledních 5 mlnutác'h před'uiončením araiuv, ás
ul<onČeni draŽby se,posunuje o 5 minut. V okamŽiku, kdy do uplynutí doby, během které lze člnlt portáni, zbývalí
l thutY, Je ÚčastníkŮm drožby zobrazena výzva'Poprvé pro účastníka drižby (označení ldentifikátoru účasiníka
l],u,Ž!V, 

kteni uČinilíetvyšší podání)". V okamŽlku, kdy do uplynutí doby, běh'em které lze činlt podáni, zuýia:iz
mlnutY, Je ŮČastníkŮm dražby zobrazena výzva "Podruhé pro účastníka dražby (označení ldentlfikátoru účastníta
dr3Živ, kteri Učhil_ne,vyšší podánl)". V okamžlku, kdy do uplynutí doby, běňem které lze čtnit podání, zbývá 1
mlnuta, le ÚČastníkŮm dražby zobrazeno prohláŠeni "Neuč|ní-ll někdo z přítomných účastníkŮ dražby podání vyšší,
lli bYP Podání naposled učlnéné účastníkem dražby (označení ide;tlnkátoru Ústníka dražay, rt."l utiňir
leJYYŠŠi Podáni), udělim mu příklep". V okamžlku, kdy uplyne doba, béhem které lze činlt podání,;i Oeastnirům
9l::9Y,:.Ur*:r vý3v! "Potřetí pro účastnika Oraž'by'(Óznačení ldentlflkátoru účastníka dražúý, kten; učtnttnelvysši podání)'' a přuimání dalších podání Je zastaveno.

Y,.!?:: Yko$:ní dražby se odešle všem dražltelŮm elektronická datová zpráva o ukončení dražby a současně sezVerelni v draŽební sínr hláška o udělení přlklepu dražlteli s neJvyšším podáním. Vydražltell re zasljna elektronická
datová zpráva o udéleni přiklepu.

lV, Oz9eČaítt a ooois oře9rlttu ooakované dražhv a ieho oříslušenství s oooisem stavu. v němž seoředmět aražbv nacháiii

Předmětem dražby Jsou následujicí nemovlté věcl:

§poluvlastnlcký podíl o vellkosti 1/36 na
- parcele p.Č.st. 64, Jehož součásti Je stavba Horní Branná 76, rodinný dŮm,
- parcele p.č.326, zahrada,
zaPsané v katastru nemovitostí na LV Č. 140 pro katastrálnj.území Horní Branná, obec Horní Branná, okres Semlly,vedeném pro katastrálni úřad pro Llberecký kraj, katastrální pracoviště semilý,

spoluvlastnický podíl o vellkosti 1/36 na
- parcele p.č.3358, orná pŮda,
zaPsané V katastru nemovltostÍ,nn LV Č. 1001 pro katastrální územi Horní Branná, obec Horni Branná, okres
SemllY, vedeném pro Katastrálnl úřad pro Llberecký kraJ, Kalastrální pracoviště semíty 1dále rle" "r.ráilitňs§,
Práva a,závazky (omezenÍ) na předmétu draŽby váznoucí Jsou uvedena na LV číslo 1001 a 140, vše v
katastrálním Území HornÍ Bra_nná, obec Horní Branná, Navrhovatell není z Jeho člnnoštl insolvenčního správce
dluŽníka, známo, že by byl předmět dražby zatížen k dnešnímu dni nájemňí smlouvou. lřeomět araiuy'i" ooiijak stojí a leží.

. ZpeněŽenlm majetkové podstaty zanlkaJÍ v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého ma1etkua) UČlnky nařízení výkonu rozhodnutÍ^nebo exekuce, účlnky doručení vyrozuměni o zaňá;ení exekuce a
účtnky vydaných exekučních příkazŮ.

b) ostatní závady váznoucí na zpeněŽovaném majetku, vČetně neuplatněných předkupních práv podle §
284 odst. 3 a 4 a vČetně závad zapsaných ve veřelném seznamu, není-ll dále uvedeno Jinak.

Byla-li zpeněŽena nemovltost, kterou dluŽník pouŽivá k bydlení své. rodlny, anebo byt ve vlastnlctví ctlužnika, je
dlužnik povlnen Je vyklldit, NeuČlnÍ,ll tak dobrovolně, mŮŽe se nabyvatel domáhat vykllzení žalobou u sou'du.
Nejde o lncidenční spor, Navrhovatel sděluje, že předmět dražby zpeněžuJe Jako lnsolvenční správce v rámcl
lnsolvenčního řízení a z tohoto dŮvodu jsou Jeho informace o tomto předmětu diažby omezené, vznteaem r tomu
navrhovatel nezaručuJe bezvadnost a Úplnost předmětu _dražby, resp., prohlašu;e, že se nezavazuje k
odpovědnosti za stavl kvalltu anebo vlastnosti předmětu draŽby. Dle § 23 odst. 11 zoVD platí; ,,Má-li něktirý z
účastnlkŮ dražby předkupní právo k předmětu draŽby a do|oŽÍ-ll Je dražebníkovi llstinaml nebo jejich úředně
ověřenýml oplsy do zaháJení draŽby, nenl stanoveným příhozem vázán; učlní-ll tento účastník draibý podáni ve
stejné VýŠl Jako nejvyŠšl podánÍ, udělÍ llcltátor příklep Jemu".

v. odhadnutá cena oředmětu draibv:

V místě a čase obvyklá cena předmětu draŽby byla zjiŠtěna posudkem znalce: lng. tng, Miroslav Kotaška,
Smaragdová 443, Praha 5 - Sllvenec, znalecký posudek Č,4291,6tl2021 ze dne 20, 12. 202l na částku 88,700,:
Kč s tím, že nejnižší podání člnní částku 89.000,- Kč.

YJ..B.si§.ižšjlgdád:

!{tl.-Ei§inoálnÍ_eřlhgl :

VtlI. Dlažební iistota:

89,000,-- Kč

2.o00,- Kč

5.00o,_- Kč

, iči ž§iojj§giZresa. U Cedlku 775, 3390l Klótovy

telefon: +420 737 t58 834 ČÍslo ÚČtrr: Lz3,5?gg670277t}rca

"ruri, 
hto@auctionreality.cz web: Www.auctloníeallty.cž



or3žebgí Jtstota musí být složena neJpozděJl Jeden den před rahájením dralby , ato jedním z následuJlclch

a) 
3::Y_:9:l na bank_ovnl účet dražebníka vedený u Komerční banky, a,5, č. účlu 123-579967027710-100',

ii:itt;íi.jfi rnlr*T*illff}liŤll;:::lffi l#fi ří**;xr"",r",,*r,n
Prove^den převoJ láiuuniJlstoty na shora uvedený ,fii á;i#řk; užJtnB'rí,oru uvedeného vaflabllnin. a

speclfi ckého symbolu nebo
b) 

:|'_l'ttl hotovostl na účet dražebníka, včetně uvedení variabllního a speciflckéhn svmbolu, Jak Je Uved€no
u Pi.o.noii, oŽii.ř,. ut.r,nti dražby le povlnen předložlt ne1pozdějl 1eden den'ořed zaháJením drazoY

c) u9 fo1qě bankovnl záruky, přlčemž dokladem o složenlJlstotyJe potvrzenÍvystavoné draŽebníkem' orl9rná|

:i.TŤI,dii"oiil,Íi',.r",k dražby neJpozděJl 1.oi,i iilřiirli'r-.-r,alenim.'orazr'" aražebníkovl, V záruČnl,

]jij^fi F,:r,:ffi ťi+iŤ,!;:fl ;l;iiř.,,áť#:Éitfi iitryÍ,',"y:j.Jffi 

",Hťfi 

í?.T,í:ll
PÍsemně požádá banku, a to z důvodu, že'dlužník iosoba, na pližžáóost,s?,zavaz
iaro vrii.xi;;ň.iiřaruiuu. Dražebník (věřltel) iř'uý-t'u'r;ručnílistiné označen tak, Jak Je oznaten

[l*L$ltlÍťníí\nlil,l-ili'*'.:l il,,1,ffÉlí},*i;?i,:,ii,.ílils výjimkou námitiy, ie pil.r.e póiáoení,o plnéní bankovní záruky bYlo. uctne

uaiio,nii;,u*';,'žj;i.i Ňi,,i-n!i,r aale oĎsatrovJifi# ,;á;;';ú §']:,:lJ.?d#r,ffi:;IilÍ:i,:i
peněŽtté částky'v iJrrini liitlne uvedené na Jlnou podmínku, než Je písemne pozl

i uan<ouniiJá*v,,lii!i,l,ii,;il;;".;jk; i'ťjil}jíťi.i:,illoi:lll1l.i';l',ťl!Íiliůiiilli"ili
Iii:i.lli1.lTl;.?}iT,l.Ji1i,,,.iill,: il;í],":,#;iii,,]:,,Ň;i ;ál iouinno,t_il"u,ro,n-.nriill,mlm;
učlnrt piácrroiňýiliil;;Ík;l,i i.'ii,i..idalších písemno'Jli'*l,tl,íl|ffiHm';;;,'"-íu-ňt.,.tt.a
Plnění v době platnostl uvedené v záruční lls_thé,_Pro

má povoleno půsooit J.t o-uanka na územi č..ie 
"prijir.y 

.jt.Jj .a-alí.bankv a toto prohlášení musl

být v českém Jazyce. Lhůta pro předložení u."1rili'ii'r*r"r"ř iiioo hodln pracovního dne, který

předchází dnl konání dražby.

Lhůta pro složení dražebnl Jlstoty počiná běžet ode dne zveřeJnění této draŤjbní vyhlášky a končí zaháJením

dražby. Dražební Jlstotu nelze složit platební t urtor,.smcir-or"n.Ůo i,ru,, Za den úhrady dražební Jlstory Je

ať'""',T1.'"Jtl|firi"r,,xrl:,,lly_mi*:}El;;xT:,?i:;ž*elem, "vrácena 
neprodleně po skončení

dražby ste1ným způsobem, jakým byla složen_a, l._r, ar.iil ,ň'uř,ná'uvo.áirt,lem nebó vvdražila_li předmět

dražby osoba, iež Je zdnžúy vytoulena, dražebni i,r"i.'ioi.n? u;;'.J,i[Ě;.včetně le1ího příslušenství se

použiJe na náklady zmařene?r.zir, 
" 
iab;F ři;i{l,.l;i*;;;';;iňyTná náklady opakované dražby a pote

6Ú J.''rUV"riňr čá vrácena vvaiaiiťerl,' rti"Y způsobll zmařeni dražby,

IX. Zoósob rlhradY cenv;

cena rJosažená vydražením musí být zaplacena.vhotovosti nebo bankovním převodem na bankovní účet

dražebníka vec,ený u xorurini-juňriy,-a,'s, č.,iitu_rzl_iissi:ňzňióno suaiiabtlním symbolem lC nebo

rodnýmčíslcmvydražltele.;il.řn;;';iváuor., zozzóiiáínúíc,tan*enev§_29zákonač,2612000sb"o
veřejných dražbách. ,n,:,. p. ,iň"iJ 

""v 
oo,uz,n.e "vai*Jrrr, 

pr"inuikiioo,Óoo,i[:,íl,r: i?;'.,r:í,lxt,i
26120005b, čini 45 a"r oa" j*'rio..*i,oi.iuv, Neuhrazením ceny dosažené vydrai

se dražba stává zmařeno,,:"ě.* 
";;;;ž.nou' 

uva,.uienim nete 
'uhradtt započtením, platba směnkou Je

nepřípustná.

X. Datum a čas konáni orohlidkv-Bredrněru^drgžlg

t. orohlídka - 05,04.20zzv 1],00 hoc!ln, It, prohlírlka ,.L6,04,2022 ve 12,00 hodln

Sraz záJemců o kteroukollv ;il"lili;;ř iiunnuun prea,aiaiunou nemovitostí na adrese Horní Branná č,p,76,

pokud se nedostaví u. stuan|ni'lal'ii'o"ý..;.ion,.u, bude prohlídka ukončena po 2otl mlnutách,

xt, podmlnkv odevzdání nředmětu dřažbv výdíaiit€liI

Jestllže nabyl Vydražlte| vlastnlctví k předmětu dražby, dle § 32 zák, č, 2612000 sb,, je dražebník povinen bez

žbvtečného odkladu předat;;il;ii;i; ;i";;ět díažúy a-listlny, které osvědčuJí vlastnlcwí a jsou nezbytné k

;;iffii'; ňr.jiet.iÁ-JiJi;iffi;ilá;i;J illia prara vydražitele vůčt.předmětu dražby, Jde-ll o nemovitost,

oiedává předmět arriuv uvál.iiňi;;';;;;íl';r;íebníka'bývatý vlastníi (navrhovatel), 0 předání předmétu

dražby bude sepsán protokol]biližiri-r.iř"eit 11i2iliry", 
rteri po'oepíše dražebnik, bývalý vlastník (navrhovatel)

a vvdražitel. Veškeré narral,l sporti,e ; oředáním á, převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma

nadúytečných nákladů vznikliir,lřgrooj na straně uýváténo vbstnít<a nebo dražebníka, Náklady dražebníka

budou účtovány "e 
,ysi zooó,_ xvr,oorň, .. r.o., ,,iiastněnou osobu, Dražebník provede vyúčtování těchto

nákladů k okamžlku poopiru ři.jiiá.ino pr.i.'xrir. vyaražitet.le povinen uhradit tyto_náklady bezprostředně po

ffi;ň ;ř.dil;i;,o'prótol.iÚ. 
-ru.ňurpuá 

iloav nu preorětu dražby přechází z JeJího držltele na vYdraŽitele

telefon:+42073?!58834ČÍsloÚčtu:123-5799ýa277l0100
;;ň; info@auctioníeality.cz web: www,auctlonreallty,cz



dnenr předáni předmótu dražby, týž den přecházi na Vydróžltele odpovédnost 2a lkodu zpÚsobenol
s 

.předmětem i;;;'-ř.;i iloári.r u prodlení ,'piáur.ir, i;edmétu dražby, nese nebez

odpovědnost la troál uvoňilt.r

Itl-a§FrnfurrrDnyrnDraŽba bude provedeni-pro vydražttele bezúplatně. ,,1 ,t ] i ,, I ri t

Tato draŽební vyhlóška byla sepsána v 5 srejnoplsech, z nlchž Jedno vyhotovenÍ Je urČeno pío.n8,vÍhoYPtele, dvě
Pro Potřeby dražebnika a po 1cdnom vyhotovení zalle dražebník v zákonem stanovenýCn lnutach o§Obám
uvedeným v § 20 odst, s zál, t. 26/2000 sb. ,l ,i( "

a dražby s,r.o,

'ednaiel

V Píaze, dne 3l. 3. 2022

lií
l!,

tnsoIvenční a správcovská
Mgr, ota HUleŠ

ohlášený společník
lnsolvenční správce

navrhovatel

v.o.§

,.|.-rl(,

0věřovaci dnložka Dr0 leoalizaci
podle ovái'ovací knihv ooštv: klatovv 1

Vlastnoručně nodepsal: JOsóf Balín '

Datun a tní§t0 narozBní: 11.12.1979,l(latovy,Ct

Adresa Dobytu: l(latovy.U Čedíku 772,Cž

Dru! a č. oředlož.clokl.totožnosti: Občanský nrŮkar111900?94 "'--,,
l(latovv 1 dna 01.04.2a22
šuióková vlasla

33901^0l42-062I

tč:
L|slo uClU:
web;

adíe5a;
teleíoni
€maIl:

U Cedlku 775, 3390l Kldtovy
+420 737 r58 83a
Info@auct|onl€illty.c

-]E,055B6=--
L23-5799670277 l0t0o
lvlYvr. auClíonreality, c.,

t..ršExi o ntt tit§TFóili,tst,s,r ňi
Bť2nC tlslo knrh1- o prohl.rlcnlch o prlvo§ll podplsu l 8l5,1 ]óE0:2/C

Ji, nl2c po,|cpssnt.JUD! tn5, J rll Davrr|, Lt_ ltl , sdvokil §c §ldlcm Ksprovo 40i | 2, l l 0 00 Pnhl l, zlpsony v scznomu arlvokáttl vcdcndm
Cl5kou 0d§olólnl Lomorou pod cv ! l0&l8. prohlr.šulr. 2c tuto ltstrnu plcdc mnou tlulnoruťné v fitr vyhótovtnlch pode psal

otollulc§.natozcn0l o{l98l,blttmdlcoMlnskchoplútitzusušlce,§u§lccl.Noměsll §voborlyóp l38,1chot|otohostJs{mzJl§tll
z olrčanslcho pdtlzu l 2098{ó{90

l'odcP§an! ndtol;il lltrtlo prohl§cntnr o prartrslt porlptru ncpOlví/urť !píó\nO§| ont prardtrorl ldolů uvcdcnvch r tcro llsrrnr. nnr;,l1i!óuiadr
s prJvnlmr plcdpls (


