
DRAZEBI\I VYHLASKA
crslo: D 2712011

Dražby.net s.r.o', IČ: 48396389, se sÍdlem: olotnouc' ulice Sokolsl<á čp. 584 /l1, PSČ 1]2. 00' zapsaný v
obchodnim rejstříku vedenérn l{rajskýnr soudeIn v ostravě pod sp'zn. C 10141, jako draŽebníl< oprávněný k
provádění veřejných dr'aŽeb r-ra zák]adě korrcesní listiny vydané okresním Živnostenským úřadern v olornoLrci
dne 05.02.200l' pod čj.: oŽÚto:+oarc0lKr/KP' ev. č.: 380500-80744-00 (dáte.ien,,clružebník'')

vylrlašuje

podle ustanovení $ 20 zákona č. 2612000 Sb', o veřejných draŽbách. na návrh navrhovatele N1gr. Daniela
Procházky, advolráta' se sídlerl advol<átní karrceIáře BoŽetěchova 86619,112 00 olomor"rc, správcenr konkursní
podstaty dluŽrríka pana Jiřího MenŠíl<a, nat'ozerléIlo 3.9.l959, bytern Jana Siglnr-rnda 41 . ]83 49 LLrtín'
podnikajícího pod lČ: 440 52 821, ustanovený usnesením l(rajsl<ého soudu v ostravě ze dne 4, března 2008, pod
čj.38 I( 8112001 (dóle len ',ttavrltovatel'')

kon ání Y e ř e j n é d r a Žb y
(dále jen ,,dražba")

dobroYolné

l. Místo, datum a čas zaháiení

DraŽba se koná v salonku hoteltr Flora, I(t'api<ova 439134,779 00 olomouc, dne 20' října 20l 1.Zahá1ení draŽby
bude provedeno prohláŠením Iicitátora (po ul<ončení zápisu účastníi<ů draŽby), a to v l5:l5 hodin.

?. Zápis r]rčastníI<ů dražby

Zápis ťrčastníků draŽby se koná v místě konánídraŽby dne 20. řÍjna201 l od 14:45 hodin do zahájení draŽby.

3. Označení a rlopis předmětu dražby a ieho př'íslrršenství. stav předmětu dražby

Předmětent draŽby jsou nemovitosti, a to: budova bez čp/Če, zpťrsob vyuŽití výroba, postavená na pozemku
stavebrrí parcela č. st. 24212, budova bez čplče, způsob vyuŽití výroba, postavená na pozeml<u stavební parcela
č.st.242lI8. budovabezčplče, způsob vyuŽitíjiná stavba, postavenánapozemku stavebníparceIa Č.st.242l19,
budova bez čp/če, způsob vyuŽití výroba, postavená na pozemku stavební parcela č. St. 24?'120, budova bez
čp/če, způsob vyuŽití jiná stavba, postavená na pozenll<u stavební parcela č. st'242l2l , pozernel< stavení parcela
č. g' 24212 zastavěná plocha a náclvoří o výrněře l58l rll2, pozemek stavební parcela č. sÍ.24?.118 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 3l9 m2, pozernek stavební parcela č. st, 242119 zastavěná plocha a neidvoří o výrlěře
36] m2 , pozernek stavebn í parcela č ' sI". 242l2O zastavěná plocha a nádvoiÍ o výnl ěře l 3 7 nr 

r, pozemek stavebn í

parcela č. st. 242l2l zastavěná plocha a nádvoří o výměře ó6 nl2, pozeniek parcela č' 3ó8 ostatní plocha o
výnlěře l050 m2' způsob vyuŽití manipu1ační pIocha, pozetnel< parcela č. 369 ostatní plocha o výměře 5758 nrr.
způsob vyuŽití jiná piocha, pozernek par'cela č. 372 ostatní plocha o výměře l040 mr, zpťrsob vyuŽití
rlanipr-rlační plocha, pozeme|< parcela č' 400 oStatní plocha o výněře l02 rn2, způsob vyuŽití ostatní
komunikace, pozerrreI< parcela č.42ó ostatní plocha o výrněře 4425 nl2, zpťrsob vyuŽití jiná plocha' jak jsou t;,to
nerrlovitosti zapsárry na listu vlastnictví Č. 592, pro katastrální úzerní a obec Lutín, u l(atastrálního úřadu pro
olorloucký kraj, I(atastráln í pracoviště o lomouc.

Předrnět draŽby uvedený shora byl ve smysIu ltstanovení sS l8 zákona č.328il99l Sb., o konkLtrsLt a vyrovnání.
navrhovateleIn draŽby zahrnut do soupistl l<onkursní podstaty dlLrŽníka pana Jiřího MenŠí]<a, narozeného
3.9.l959, byteln Jana Sigmunda 47,783 49 Lutín, podnil<ajícího pod IČ: 440 5282I'

Nerlovitosti, které jsoLr předrnětem veřejné draŽby dobrovolné, jsou ve výlučném vlastnictr'í pana Jiřího
Menšíka, narozeného 3.9.1959, bytem Jana SigrnLrnda 41 ,183 49 Lutírr.
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Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenstr'í _ v draŽební vyhlášce jsou uve<1eny údaje pouze poclIe
dostLrpných inforrnací. Navrhovatel odpovídá za vady na předrnětu draŽby pouze V rozsalru stanor'etlém draŽebnÍ
vyhláškou.

Hlavní stavby:
Budova výrobní na p.č.21212
jedná se o budovu volně stojící, kteráje jednopodlaŽní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše. Budova
se nachází v obci i v katastrálním úzerní Li.rtín a situována je na parcele číslo 24212' Do ob.jeJ<tu se vchází
hiavnírni vstupy z čelní strany z nádvořÍ a da]šÍm vedlejŠírrr Vsttlpenl z boční strany. V l.NP jsou výrobní
pIostol'y (prostor pro dobytek, poráŽka, jatka, prostory plo Zpracování tnasa, prostory pro skladování masa a
rnasných výrobků), skladovací prostory, kornunikačrrí prostory a sociá]ní přísluŠenství. Velká část původní
budovy '1iŽ neexistuje, protoŽe v rninulosti zcela vyhořela, byly strŽeny krovy, stropy a velká část původního
zdiva. V této části nyní zbylo jen rnalé torzo pťrvodního zdiva určené také k dodatečné derrrolici' Tato část
původní stavby má nyní spíše zápornou hodnotu, protoŽe nál<lady na její odstranění a uloŽení suti na skláclky
převýŠí značně hodnotu materiálu, který bude nroŽno demolicí získat.
l(onstrukčn í proveden í stávaj ící budovy j e nás l eduj íc í :

Zál<Iady jsou původní, pravděpodobně bez izo|ací. Svislé nosrré konstrul<cejsou zděné z cihel pálených plných a
z tvárnic' Stropy jsou s rovnýrni podhledy. Stř'echa.je sedlová a pultová s l<rovenr dřevěnýrn' Krytina sed]ové
střechy je z plechových šablorr a z pozinl<ovaného piechLr, přičemŽ většina plechových krytin _je.jiŽ napadena
korozí. I(lempířské konstruI<ce jsou z plechu pozinl<ovaného. Vnitřní orrrítky jsou štui<ové hladl<e. vnější ornítky
jsou jen jednovrstvé hrubé. Vnitřní obklady jsou běŽné keranrické a jsou provedeny ve vŠech provoznÍcil
prostorách masné výroby. VnějŠí obklady nejsoLr pI'ovedeny. Schody se ve stavbě nevysl<ytLljÍ' Dveře jsor-r
dt'evěné ikovové, rámové náplriové a h|adké' Vlata jsoLl l<ovová otvíravá. ol<na jsou dřevěná zdvojená. Podlahy
hlavních místností jsor: s povrchovou ťtpravou l<eramicl<é dlaŽby a v něl<terých podřadnÝch provozních
prostoráchjsou i podlahy betonové. Vytápění není provedeno. EIel<troinstalaceje světelná a motorová sjističi.
Bleskosvod je na budově nainstalován. Rozvod vody studené a teplé je proveden, zdrojern vody jsou vlastní
studny. ohřev teplé LrŽitkové vody je pomocí ele](tlických boi]erů. I(analizace od všecl-r zaŤizovacích předmětťr .je
provedena a je svederra do v]astní jírnky. VnitřIlí plynovod není v budově proveden vťrbec. Vnitřrrí hygienické
vybavení je umývadla a WC. ostatní vybavení je běŽné jako vzduchotechnil<a pro odvčtrání, chlazení
chlazených skladovacích prostor atd,
Stáří nernovitosti k datu ocenění je asi Více neŽ l50 rol<ů, v nrinulosti jiŽ byla buclova částečně zre]<onstruována a
zmodemizována. objekt je celkově ve zhoršeném technicl<érn stavu a údrŽba je cllouhodobě spíŠe zanedbaná.

Budova sl<ladů na p'č. 242ll8
Jedná se o budovu voIně stojící, l<terájejednopodlaŽní, bez podsl<lepení a bez podkroví v sedlové střeŠe. Budova
se nachází v obci i v katastrá]ním území Lutín a sitLrována je na parceIe číslo 242lt8 při uJiČnírrl opiocení. Do
objektLr se vchází hlavnírni vstupy z boční strany Z nádvoří. V l.NP byly skladovací prostor\,. i<omunikačnÍ
prostolJ a sociální příslušenství. CeIá brrdova je dloLrhodobě nlinlo provoz' protoŽe zde v rnirlLrlosti doŠlo ke
zťícení větší části stropů a l< následnérnu strŽení i zbývajícÍ části stropů. Budovaje opuŠtěná, polootevřená, volně
pr'Ístupná a silně chátrá'
I(onstrukčn í provedení stávaj íc í budovy j e nás IedLrj íc Í :

Základy jsou původní, pravděpodobně bez izolací. Svislé nosné konstrul<ce jsou zclěné z ciheI piilených plných
Stropy byly asi s rovnýrli podhledy anynÍzde rreexistLrjí, protoŽe byly strŽeny a odstraněny. Strecha je sediová s
původrrírn mohutnýrn dřevěrlým krovern' I(rytina sedlové střechy je z vlnitého plechu. Klernpířské konstrukce
jsou z plechu pozinkovaného' Vnitřní omítky jsou štLrl<ové hladké a jsou z větší části oclstraněny' Vnější oniÍtl<y
jsou dvouvrstvé hladké, z větŠí části odstraněné. VnějŠí omítky jsou dvouvrstvé hladké, rnístv.j iŽ poškozerrJ.
Vnitřní obklady jsou běŽné kerarnické a jsou provedeny jen v ma]énl rozsahu v místnostech bývalého sociálnÍho
přísluŠeriství. Vnější obklady ne.jsou provedeny. Schody se ve stavbě nevyskytují. Dveře jsotr clřevěné rá'lové
náplňové a hladké, ale většinou chybí. Vrata jsou dřevěná otvíravá, část chybí. okna jsoň dřer'ěná zdvojená a
více neŽ polovina oken jiŽ chybí' Podlahy hlavních nlístností jsou s povrchovou úpravoú beton a staré l<erarnické
dlaŽby. Vytápění bylo.jen v nrenší části objektu a je nyníclenrontované. Elel<troinitalace je světelrlá a rnotorová sjističi' nyní vytrlraná a odpojená. Bleskosvod _je na buclově nainstalován. Rozvod vodý studené byl proveden.
nyníje vytrlianý a nefunl<ční. I(ana]izace od všech zařizoyacích přednlětů je provedená a je sveclena do vlastní
jítnky. Vnitřrlí plynovod není v budově proveden vůbec. Vnitřní hygienické vybavení bylo asi spr.chy, LrmývaclIa
a WC' NynÍje vŠe zničeno a demontováno. ostatní vybavení není.
Stáří nernovitosti k datu ocenění je asi více neŽ ]50 roI<ů, v nrinulosti jiŽbylab.udova částečně zrel<onstruována a
Znlodelnizována. Později došlo k výŠe uvedené havárii stropních konsh'ukcí a celkové devastaci bLrdovy. objekt
je celkově ve veImi Špatnérn, aŽ havarijnírrl technicl<énl Stavu a údrŽba je dlouhodobě naprosto zanedbaná.

Budova administrativní na p'č. 242119
Jedná se o budovu volně stojÍcí, kterájejednopodlaŽní, bez podskleperrí a bez poclkroví v sedlové střeše. Budova
se nachází v obci i v l<atastrálníIl území Lutín a situovárra je na parcele Číslo 242l19. Do ob1el<tu se vchází
hlavním Vstupem z boční strany Z nádvoří a vedlejšínr Vstupem Z protější boční strany. V l'NP_jsou prostory
kancelářÍ, komunikaČní prostory (středová chodba) a prostory sociálního příslušenství.
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l(onstrukčn í proveden í stávaj ící budovy j e nás ledLrj íc í :

ZákIady jsotr pťrvodní betonové s izolacÍ' Svislé nosné l<onstluj<ce jsou montované z parrelů na bázi dřevnÍ
hmoty. Stropy jsou s rovnýrni podhledy. Střeclra _je nízká sedlová s původním dřevěnýnr kror'etn z vazníkťr'
I(rytina sedIové střechy.je z pozirrJ<ovaného pIechLr spo.jovanélro rra dráŽky. l(ierrrpířské konstrukce.jsou z plechu
pozinkovaného. Vnitř'ní povrclrové úpravy jsou nátěry a nralby, v minimálnírn rozsahu i omítky. Vně.jŠí
povrchové ťlpravy jsor'r provederry obloŽenírll celé stavby pozinkovariýIl plechern' Vnitřní obl<lady jsou běŽné
kerarnické a jsoLr provedeny v místnosteclr sociálního př'íslušenství. VnějŠí obklady jsou provedeny jal<o
i<erarrrické obklady na sol(lu stavby. Schody se ve stavbě nevyskytu_iÍ. Dveře jsou dřevěné rátllové náplňové a
hladké. ol<na.jsou dřevěná zdvojená. Podlahy hlavnÍclr rnÍstností jsou s povrchovou úpravou PVC a ]<eranric]ré
dlaŽby' Vytápění je ústřední s r'rapojeníIn na centrální kotelnu, otopná tělesa jsou desková. Elel<troinstalace je
světelná a motorová s jističi. Bleskosvod je na bLrdově nainStalován. Rozvod vody studené a teplé je proveden.
I(analizace od všech zaŤizovacích předrrrětů je provedena a je svedena do vlastní jímky. Vnitřní pli,novod není v
budově proveden vťrbec. ohřev teplé uŽítkové vody je porrrocí elel<tricl<ých boilerů. Vnitřní hygienicl<é vybavení
je sprchy, umývadla, pisoáry a splachovací záchody. ostatní vybaveníje běŽné.
Stáří neniovitosti I< datu oceněníje asi více neŽ 42 rol<ů, v minulosti .iiŽ byla budova částečně zreI<onstruována a
zlnodernizována. objekt je cel]<ově ve vyhovujícírn technickém staVLI a ťrdrŽba je průměrná.

Budova koteln1' na p.č. 242120
Jedná se o budovu volně stojící, l<terájejednopodlaŽní, bez podsklepenÍ a bez podl<roví v sedlové střeŠe. Budova
Se nachází v obci i v katastrálnínr Útzentí Lutín a sitlloVána je na parcele číslo242120, Vpravo od hlavního vjezdu
do areáIu' Do objel<tu se vcházi hlavním Vstupem z boční strany a vedlejším Vstupem ze zadní strany' V l.NP
jsou prostory pornocné dílny a vlastní l<otelny.
Konstrukční provedení budovy je následující:
Základy jsou původní betonové s izolací. Svislé nosné l<onstrukce jsou zděné. Stropy jsou s rovnÝrni podhlecl1'. v
dílně strop chybí a zastropení tvoří konstrul<ce střechy. Střecha je nizl<á sedlová a pultová. Krytina střechy_ie z
pozinkovanéIlo plechu vlnitého i plochého spo.iovaného na dráŽky' Klempířské konstrukce .jsor-r z plechu
pozinkovaného. Vnitřní povrchové úpravy jsou hJadl<é omítky. VnějŠí povrchové ťrpravy jsou provedeny jako
jednovrstvé omítky hrubé. Schody jsou por-rze kovové Žebříl<ové. Dveře jsoLl kovové a dřevěné rár'nové náplňové
a h]adké' okna _isoLr kovová jednodLrchá. Podlalry h]avních místností jsou s povrchovou úpravou z betonu.
VytápěnÍ je s kotlern na dřevoplyn. Elektroinstalace je světelná a llotorová s jističi. Bleskosvocl je na budově
nainsta]ován. Rozvod vody studenéje proveden. I(analizaceje provedenajen částečná. Vnitřní plynovod není v
budově proveden vůbec. Vnitřní hygienicl<é vybavení není. ostatní vybavení chybí. Stáří nenrovitosti k datu
oceněníje asi vÍce neŽ 42 rol<ů, v minulosti nebyla budova nijak zrel<onstruována a zmodernizována. objekt je
celkově ve vyhovujícím technickém stavu a údrŽbaje spíŠe podprůrněrná.

Budova prodejny na p'č. 24zl21
Jedná se o budovLI volně stojící, která _ie jednopodlaŽnÍ. bez podsklepení a bez podkroví, s plochou střechoLr.
Budova se naclrází v obci i v l<atastrálním úzerní LLrtín a situována je na parcele číslo242l2l , vlevo od hlavnÍho
vjezdu do areálu. Do objel<tu se vchází hIavním VStLlpel1l Ze Strany náclvoří a vedlejŠírn vstupenl zboční Strany.
V l.NP jsou prostory bývalého obchodu, sj<ladu, l<omunil<ačnÍ prostory a příslušenství.
Korrstrul<Ční provedení budovy j e následuj ící:
Zál<ladyjsou původní betonové s izolací. Svislé nosné I<onstrul<ce jsoLr zděné. Stropy jsou s rovrlýrni podhlecly a
Zastropení tvoří konstrukce střechy. Střecha je plochá s l<rytinou Živičnou. i(JempířsJ<é l<onstrul<ce.jsou z plechu
pozinkovaného' VnitřnÍ povrchové úpravy jsou hIadl<é onítl<y a l<erarrricl<é obklady. Vnější povrchové úpravy
jsor: provedeny jako dvouvrstvé hladké ornÍti<y, nrísty.j iŽ narušené' Schocly se v objektu nevyskytrrjí. Dveře jsou
dřevěné rámové náplňové a hladké. okna jsou ]<ovová a dřevěná zclvojená' Podlahy h]avních rrlístností jsou s
povrchovou úpravou l<eralnické dlaŽby a tal<é pouze beton. Vytápění je pouze lokální na pevná paliva'
Elektr'oirrsta]ace je světelná a tnotorová s jističi. Bles]<osvod netlí na brrdově nainstalován' Rozvod vody studené
byl proveden, nyní je nefunkčrrí' Kanalizace je pr'ovedena jen částečná. Vnitřní plynovod není v budově
proveden vťrbec. Vnitř'ní hygienické vybavení není. ostatní vybavení chybí.
Stáří nernovitosti k datu oceněníje asi více neŽ 42 rol<ů, v rninulosti byla budova jen částečně Zrel(Onstruována a
zmodernizována' objekt je celkově ve vellni špatrrém technickéni staVu a údrŽba je dloulrodobě zaIledbaná.

Studny
Vrtané studny - Na oceňovaných pozenlcích v al'eá]ir se nacházejícell<ern 4 vrtané studny o hIotrbce 25 m'

Venkovní úpravy
Domácí vodárna - Pro zásobování areálu vodou z vr1ané str.rdny slouŽí domácÍ vodárna'

Plot zděný - oplocerií z uliční sttany je v lnalé části plovedeno jako plot zděný.

Plot plechový - oplocení pozerriků je větŠinoLr provedeno plotern z vlnitého plechu na sloupky'

Vrata vjezdová - U hlavního vjezdu do areálu jsoLr kovová vrata s výplněmi z plechu.
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Zpevněné plochy - Zpevněné plochy vjezdu, nádvoří a Inanipulační plochy na parcelách čÍs]o 400, 426 a369.
jsoLr provedeny jako konlr-rnil<ace a zpevněné pIocJr1 s povrchem asfaltovýrrr.

Slrleníky - Na pozerllkLr parcelní číslo 426, ved]e h]avnÍho vjezdu a v sousedství kotelny, se nacházejídva starší

skleníky stejných roztriěrů.

Porosty
Trvalé porosty - Na oceňovarrýcIi pozerrrcích se rlacházejítrvalé porosty okrasné -.jehličnaté a Iistnaté stÍomY.

Pozemky - Dle výpisLr z l(atastru nemovitostí se jedná o pozemky v obci Lutín, tj. v ostatní obci se 3'2j0
obyvateli (dle Malého lexikonu tněst a obcí ČR pro ro1< 201l). Jedná se o pozemky tvořící jednotný funl<Ční

celel< s hlavními stavbarni. Stavby na pozemcích lze napojit jen na elektrickou energii a teoretick1' i na plynovod.

ostatní běŽné veřejné inŽenýrské sítě zde rrejsoLr dostupné. Pozemky jsou rovinaté a přístup je po l<omunikaci se

zpevněným povrchem.

Úplné znění znaleckého posudku naleznete na: www.drazby.net

4. Prohlídka předmětu dražby

Prohlídl<u př'edmětu draŽby stanovuje draŽebník V těchto termínech:

] . termín dne l2' 10.20l 1 ve l3:00 hodin
2. termín dne 13.l0.20l1 ve 12:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby - areálem v obci Lutín (u bývalé prodejny-po leve

stl'aně a bývalé kotelny-po pravé straně).

Informace na telefonu: ]34 358 335 - Ing. Darja Selucl<á.

Pokud vlastníl< nebo osoba, která má předrnět draŽby v drŽení nebo nájrnu, neumoŽní řádnou prohlídku předrlětu
draŽby, bude prohlídka provedena v rámci rnoŽností.

5. Cena předmětu dražbv

Cena přednlětu draŽby byla zjištěna posudkerrl znalce pro základní obor el<onomika, odvětví ceny a odhady'
nerrrovitostí Ing. Janem Štěpánl<em, Einsteinova 46. olornouc, ze dne 16.8.20ll, pod číslenl posudl<u 4826_
lll/1l, a to na částl<u. ......'' ó.500.000,- KČ
slovy: šestm ilionůpětsettísíckorunčesl<ých'

6. NeÍnižší podání a minimáIní příhoz

NejniŽŠí podárií stanovuje draŽebník ve výši . ' '. .. ..5.600.000,- l(č
siovy: pětrni liorrůšestsettisíckorunčeských.

Minimálnípříhoz, který můŽe účastníl< draŽby učinit, stanovirje draŽebník ve výši .....10.000,- Kč
slovy; desettisíckorunčeskýclt.

Draží se v česl<ých korunách.

7. Dražební iistota

DraŽebníjistotu stanovuje draŽebníl< ve výŠi .....'..'...300.000,- Kč
slovy: třistatisíckorunčesl<ých.

DraŽební jistota musí být uhrazena poŠtovní poukázkoLr nebo bankovnírn převodern rra ťrČet dr'azebnÍka číslo ťrčtLr

l5261064110600 vedený Lr GE Money Bank a.s.. variabilní syrnbol (VS) identifikační číslo nebo rodné čÍslo
úČastníka draŽby,
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Přípustné je rovněŽ sloŽení draŽebni jistoty ve forrně bankovní zárul<y. originál záruční listin1 musí splňovat
tyto podmínky:

- V záruční ]istině bLrde uvedeno prohlášení banl<y' Že tato ban]<a uspokojí draŽebníka (věřitele). a to do výŠe
draŽební jistoty, jeŽ je uvedena výše, jestliŽe draŽebníl< o plnění vyplývající z bankovní záruky píserrlně
požádá barrku a to Z toho důvodu, Že dluŽrrík (tj. osoba, na 1ejÍŽ Žádost se zavázala banka zár'uční listinou)
jako vydraŽite] znrař'i] draŽbu. DraŽebník (věřitel) nlusÍ být v záruční listině označen takjak-ie označen V této
vyhláŠce.

- Doba platnosti takové bankovní záruky musí být mininrálně 30 dnů po skončení lhůty stallovené toLtto

vyhláŠkou pro ťrIrradtr ceny dosaŽené vydraŽenírn a zároveti pro případ, Že bLrde konána ve srnyslu.S 2J
zákona č' 2612000 Sb., o veřejných draŽbách, opakovaná draŽba, minimálně 30 dnťr po konání opakované
draŽby. Nejzazší termírr platnosti bankovní zárul<y je všal< jeden roJ< po konání draŽby dletéto vyhlášky.

_ Banl<ovrrí záru\<a lxuSí umoŽliovat opal<ované čerpání aŽ do výše draŽebníjistoty'

- Záruční listina nernůŽe obsahovat Žádná ustanovení, která by umoŽňovala bance uplatňovat jakékoliv
námitky či výhrady vůči draŽebníkovi (zárLrl<a na první výzvLr) s výjimkou námitky, Že písemná výzva
draŽebníka o plrrěnÍ zbankovní záruky byla učiněna aŽ po době platnosti bankovní zárttky' Záruční listina
nesmí obsahovat ani Žádná ustanovení, l<terá by podmiňovala vyplacení peněŽité částky, v záruční listině
uvedené, na jinou podrnínI<u, neŽ je písenná výzva o plnění, vyplývající zbankovní zártrl<y, r-rčiněné ze
strany draŽebníka. Záručrrí ]istina riesnlí obsahovat ani Žádnájiná ustanovení, která by jal<l<oliv olTlezovala
draŽebníka při uplatňování jeho práv vyplývajících rnr-r ze záruční listiny či mu uk]ádala pro dosaŽení plnění,
vypIývajícího mrtzezáruční 1istiny, jinou povirrnost fiako např' povinnost učinit předchozí výzvu dluŽníkovi,
nebo doIoŽení daIších písenlností. atd.)' neŽ povinnost píserlnč poŽádat o toto plnění v době platnoSti
uvedené v záruční Iistirlě.

- Prohlášenív záruČní |istině rnťrŽe uČinit por-rze banl<a, l<terá ntá povoleno působit jako banl<a na úzerlÍ ČR od
České národrrí banky a toto prohlášení rlusí být uČiněno v česl<érn 1azyce.

- ProhláŠení v záruční listině rnůŽe učinit pouze banl<a se sídlern na území České republiky nebo zahraniční
bankou oprávněnou pťrsobit v souladu se zvláštnírn právním předpisem na území České republiky a toto
pr-ohlášerrí rnusí být trčiněno v českém jazyce. Tírl není dotčeno právo předloŽit píseIrrnost vjinérl neŽ
českénr jazyce spolu S úřednírn překladem písenrnosti do českého jazyl<a.

DraŽební jistotu je moŽné sloŽit v hotovosti l< rtll<ánl draŽebníka v den konání dražby a místě l<onání draŽby
v době stanovené pr'o zápis účastníl<ťr draŽby'

Lhůta pro úhradu draŽebníjistoty začíná dnerl poclpisu této draŽební vyhlášky a l<ončí zahájenín clraŽby'

Dokladern o sloŽení draŽební jistoty jsou:
(a) výpis zúčtu u banky, prokazující, Že zúčttl příl<azce byla účastníl<em draŽby ve prospěch banl<ovního ťrčtu

dr'aŽebníka uvedeného v této draŽební vyhlášce odepsána částka odpovídající draŽební jistotě, stanovgné
v této dražební vyhláŠce nebo

(b) přísluŠný díl poštovní poukázky provozovatele poŠtovní licence (pošty), osvědčujÍcí, Že byla účastníkenl
draŽby ve prospěch bankovního ťrČtu draŽebnÍ]<a uvedeného v draŽební vyhlášce uskutečněna platba částky
odpovídající draŽebníjistotě, stanovené v této draŽebIlí vyhlášce nebo

(c) příslušný díl poštovní poul<ázky provozovate]e poštovní ]icence (poŠty), osvědčující, Že do vlastních rul<ou
draŽebníI<a byla účastnÍl<ern draŽby odeslána peněŽní zásill<a v částce odpovídající dr'aŽební jistotě,
stanovené v této draŽební vyhlášce nebo

(d) banl<ovní pokladní sloŽenka, osvědču3ícÍ' Že byla účastníl<enl draŽby ve prospěch banI<ovnÍho ťrčtu
draŽebníl<a uvedeného v této draŽební vyhlášce sloŽena Částl<a odpovídající draŽebníjistotě. stanovené v této
draŽební vyhlášce rrebo

(e) pol<ladní nebo jiný doklad vyhotovený draŽebnÍl<em, osvědčující, Že draŽebník před zahájenírrl draŽby, přijal
od účastníka draŽby Vhotovosti částl<u odpovídající draŽební jistotě, stanovené vtéto draŽební vyhláŠce
nebo

(Í] záručni Iistiny osvědčující bankovní zárul<u posl<ytnutou ÚČastnÍkovi draŽby ve prospěch draŽebníka ve výŠr
nejrnéně částky odpovídající draŽebníjistotě, stanovené v této dr-aŽební vryhláŠce.

Platba snrěnkou, platební kartou nebo šel<em je nepřípustná.

Účastníkůrn dražby, kteří se nestanou vyclraŽiteli, bude jinli sloŽená draŽební jistota vrácerla clraŽebníl<ern
nejpozději do dvou dnů ode dne konání dr'aŽby:

(a) převodeln z účtu draŽebníl<a u banky ve pr'ospěch účtu banky, který úČastník draŽby písemně sdělí
draŽebníl<ovi při zápisLl do seznarnu účastníl<ů draŽby nebo

(b) na takovou adresU účastníka draŽby uvedenou V seznamLl úČastníI<ů dražby formou peněŽní zásiIl<y,
doručované do vlastníclr rukou provozoVatelenl poštovní licence (poŠty),
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(c) těm účastníkům, kteří se nestanou vydraŽiteli a sIoŽili draŽební jistotu v hotovosti, můŽe byt _jirni draŽební
jistota vrácena v lrotovosti, popřípadě formou šektr pro výběr hotovosti z ťrčtu draŽebníka u banky, který.; irn

draŽebník předá v den draŽby pojejírn skončení
(d) těm ťrčastníkťrrrr, kteří se nestanou vydraŽiteIi a sloŽili draŽební jistotu ťormou bankovrlí záruky, vrátí

draŽebník listiny, prokazující bankovní záruku v den po jejím skončení.

8. Por;is práv a závazlrů na předmětu dražby váznoucích a s ním spoienÝch ' jsou zde Lrvedeny úda.je

pouze podle dostupných inforrnací' Navrhovatel odpovídá za vady na předrnětr-r draŽby pouze V rozsahu
stanoveném draŽebn í vyh láŠkou.

. Zástavní právo ze dne 7 '6.2002 ve prospěclr GE Money Bank, a.s., se sídlern Vysl<očilova 1422l]ra, 148 28

Praha 4, |Č:25612120, k zajištění pohledávky ve výši 2,000.000,00 Kč, jiných bankovních pohledávek do

výše 4,000.000,00 Kč a pohledávek z budoucích bankovních obchodťr do výŠe 4,000.000,00 Kč' čj. V-
406312002-805. Právní Iloc ke dni 1.6.2002.

o Zástavt'líprávo ze dne29.6.2004 ve prospěch České spořitelny, a.s.' se sÍdlern olbrachtova 1929162, 140 00

Praha 4, IČ:45244182, l(zajištění pohledávl<y ve výŠi 3,300.000,00 Kč' čj' y-541612004-805. Právní moc

l<e dni 30.6.2004.

l ZásÍavní právo z rozhodnutí správního orgánu FinančnÍho ťtřadu v olomouci, Lazecká 545l22, 779 l1

ololnouc, l< zajiŠtění pohledávl<y ve výŠi 29.968,00 Kč s příslušenstvírn. Zástavní právo ze drle 1 .2.2007. či.

233 l 4 12001 l 3] 99 40 l 03 5 5, právní moc ke dni 26.2'2001 .

o Nařízení exekuce na základě usnesení o]<resního soudu v olomor-rci ze dne l9.4,2004, čj. 47 Nc-443312004^
povinný Jiří MenŠíI<, narozen 3'9.|959, byterrr Jana Signrunda 41 ,183 49 Lutín.

. Nařízení exekuce na zál<ladě usnesení okresrrího sot-tdu v olorlouci ze dne l.9'2004, čj. 50 Nc-520412004,
povinný Jiří Menšík' narozen 3.9.1959, byterl Jana Sigrnunda 47,183 49 Lutín.

o Nařízení exekuce na zál<ladě usnesení ol<resnílro soudu v olornouci ze dne 23.8.2004, právní rrroc ke dni

)1.ll.2004. čj.5l Nc-516212004, povinný Jiří Menšík, narozen 3.9'1959, bytem Jana Sigr-nLrnda 41,183 49

Lutín.

r Nařízeníexekucenazákladěusneseníokresníhosouduvolornouci zedne l7.8'2004,čj.47Nc-516212004,
povinný Jiří Menšík, narozen 3'9.1959, bytenr Jana Sigmunda 47'183 49 Lutín.

o Nařízení exel<uce rlazákladě usnesení ol<resního soudu v olomouci ze dne l .9,2004, čj. 50 Nc-520412004,
povinný Jiří Menšíl<, narozen 3.9'1959, byten Jana Sigmunda 41 ,783 49 Lutín.

. Nařízení exel<uce na zák]adě ttsnesení okresního soudu v Prostějově, čj. ENc-2778/200,1. povínný Jiří
MenŠík, narozen 3.9'1959,bytem Jana Sigmunda 4'l ,'/83 49 LLrtín'

. Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v Prostějově, čj. ENc-30I7 12004, povinný Jiří
MenŠík, nafozen 3.9'1959, bytenl Jana Sigmunda 41 '183 49 LLrtírr.

r NařízenÍ exekuce na základě usnesení okresnÍho soudu v Prostějově, čj. ENc-2577/2004. povinný JiřÍ
Menšík, nal'ozen 3.9.l959, bytem Jana Sigmunda 41 ,183 49 Lutín.

. Nař_ízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v ololnouci ze dne 8'].2004, č-i' 41 Nc'4874/2004,
povinný JiřÍ Menšík, narozen 3.9.1959, bytenr Jana Sigmunda 47,783 49 Lutín.

. Nař_ízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olonrouci ze dne20.9'2005, čj. 47 Nc-6848/2005,
povinný Jiří MenŠÍk, narozen 3.9.1959, byterrl Jalra Sigmunda 41 ,183 49 Lutín.

r NařízenÍ exekuce nazál<ladě usnesení okresnÍho soudu v olomouci ze dne l.11.2005, čj. 50 Nc-7322l2005,
povinrlý Jiří Menšík, narozen 3.9.l959, byteni Jana Sigrnunda 47 ']83 49 Lutín.

. Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 18.1].200_5, čj. 47 Nc-
739812005, povinný JiřÍMenšík, narozen 3.9.l959, bytem Jana Sigmunda 4"l,183 49 Lutín.

. Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 18.1l'2005. čj. 50 Nc-
103112005, povinný JiříMenšík, narozen 3.9.l9_59' bytem Jana Sigmunda 47,183 49 Lutín'

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne23.I1.2005, právní moc ke dni
24.3.2006, čj. 50 Nc-745612005, povinný Jiří Menšík, narozen 3.9'l959' bytem Jana SigmLrnda 47,783 49
Lutín.

. Nařízeni exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 13.4.2006, právní rnoc ke dni
28.1'2006' čj.47 Nc-485612006-1, povinný.IiříMenšík, narozel] 3.9.l959, bytem Jana SignrLrrrda 41,183 49
Lutín.
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r Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudt-t v olomouci Ze dne 10.3.2006, právní moc ke drri

24.4.2006, čj. 50 Nc_451412006, povinný Jiří MenŠík, narozen 3.9'l959' bytem Jana SigmLrnda 41'183 49
Lutín.

o Nař'ízení exe]<uce na základě usneserrí okresního soudu v olonrouci ze dne l4'9.2006' čj. 41 Nc-6031 12006,
povirrný Jiří N4enšík, narozen 3,9.1959, bytenr Jana Sigrnunda 41 ,183 49 Lutín.

r Nařízení exekuce na základě usnesení ol<resnílro soudu v olonlouci ze dne 22.8.2006, čj. 5 l Nc-5881/2006,
povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.l959' bytem Jana Sigmunda 41 ,183 49 Lutín'

r Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olornouci ze dne 22'|l '2006' či. 50 Nc-
663212006, povinný Jiří MenšíI<, nalozen 3.9.1959' bytem Jana Sigmunda 41,783 49 Lutín.

o Nařízerrí exel<uce na základě usnesení okresního soudu v olorrlorrci ze dne28.2.2007' čj. 5l Nc-44 1212001 ,

povinný Jiří Menšíl<' narozen 3.9,1959, bytem Jana Sigmunda 41 ,783 49 Lutín.

r Nařízení exel<uce na základě usnesení o]<resního soudu v olomouci ze dne29'6.2007, čj. 50Nc-564]1200],
povirrný Jrří MenŠíl<. narozen 3.9.l959' byterr-r Jana Sigmunda 41 ,183 49 Lutín.

o Nařízení exekuce rra základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne20.8.2007' čj' 51 Nc-5999/2007,
povinný Jiří Menšík' naÍozen 3'9.1959, bytern Jana Sigmunda 41 ,183 49 Lutin'

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresnÍho soudu v olomouci ze dne 13.12.2001 , čj. 50 Nc-
729412001' povinný JiříMenšík, narozen 3.9.l959' bytem Jana Sigrnunda 41,'/83 49 Lutín.

o Nařízení exekuce na zál<ladě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne ]0.1.2008, čj. 51 Nc-4063/2008'
poviriný Jiří Menšík, naťozen 3.9.l959' byerl Jana Sigmunda 41 ,783 49 Lutín.

r Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne l9'9.2001 , čj. 5l Nc-627 112007,
povinný Jii_í Menšík, narozen 3'9.|959, bytem Jana Sigmunda 47 ']83 49 Lutín.

r Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 11.1'2008, čj' 47 Nc-4009l2008^
povinný JiřÍ Menšík, narozen 3.9'l959, byterl Jarra Sigrnunda 41 ,183 49 Lutín.

r Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olornouci ze dne 13'12'2001 , čj. 50 Nc_
129'/12007, povinný JiříMenšík' narozen3,9.]959, bytem Jana Sigrnunda 41,'l83 49 LutÍn'

o Exel<uční přÍkaz k prodeji neInovitosti vydarrý Exekutorskýrn úrřadem Brno-město, JUDr. l(' Urbanern. ze
dne 19.7.2004' čj. EX-107012004-17, povinný JiříMenŠík, narozen 3.9.l959, bytern Jana Sígnunda 47,183
49 Lutín.

. Exekuční pří)<az l< prode.jinernovitosti vyclaný Exel<utorskýrri úřadenl Šumperk, JUDr. B. I(restýnerl, ze dne
l1'9.2004, čj. EX-l82112004, povinný Jiří Menšíl<, llarozen 3'9.1959, bytem Jana SigmLrnda 47,183 49
Lutín-

. Exekuční příl<az k prodeji rrernovitosti vydaný Exekutorsl<ým úřadem olornouc, Mgr. Ing. R. opletaiem, ze
dne 1.l0.2004,čj.EX-290012004-14, povinný JiříMenšíl<, narozen 3.9.1959, bytem Jana Signunda 47,183
49 Lutín'

. Exel<uČnÍ příl<az l<prodeji nemovitosti vydaný Exel<utorsl<ýrn úřadem olomouc, Mgr. MUDr. R. l(učou' ze
dne 9.12.2004, právní rr-roc ke dni 28.1.2005, čj' 045 Ex-434l2004-9, povinný Jiří Menšík, narozen
3.9.|959, bytern Jana Sigrnunda 41 ,183 49 LLrtín'

. Exekuční příkaz k prodeji nernovitosti vydaný Exel<utorskýrn úřadern olonouc, Mgr' Ing. 11. opletalem' ze
dne 25.5.2005' čj. 057 EX-l864/2005-l8, povinný Jiři Menší|<. narozen 3'9.l959, bytem Jana Sigrnunda 47,
783 49 Lutín'

o Exel<učrrí pŤíkaz k prodeji neInovitosti vydaný ExeI<utorskýll úřadem Přerov, JUDr. l- Vránou, dIle
l6.6'2005, čj. EX-047lr12005-10, povinný Jiří Menšíl<' narozen 3.9.l959, bytem Jana SigrrlLrnda 41,183 49
Lutín.

. Exekučnípi'Íkaz l< prodejinemovitosti vydaný Exel<utorskýrn úřadem Šurnperk, JUDr' B' I(restýnem, ze dne
2.l1.2005,čj' l21 EX-36]112005-4, povinný Jiří Menšíl<, narozen 3.9.1959, bytem Jana Signrunda 4'7,183
49 Lutírr'

o Exekuční příkaz l< prodeji nemovitosti vydaný Exel<utorským úřadem Praha 3, Mgr. o. t(ořínkem, ze dne
19.12.2005, čj.039 E'X-2219l2005-4, povínný Jiří MenŠíl<, narozen 3.9.1959, bytem Jana Sigllunda 47,183
zl9 Lutín.
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Exekuční příl<az k prodejí nernovitosti vydaný Exekutorskýrn Úřadern olornouc, Mgr. lng. R. opletalem, ze
dne 23'1.2006, č.j. 057 EX-3943l2005-76, povinný Jil'í Menšík, nalozen 3.9.1959, bytem Jana Sigmunda 47,
783 49 Lutín.

Exekuční přikaz k prodeji nemovitosti vydaný Exekutorskýrn ťrřadem Přerov, JUDr' T. Vránou, clne
3'4.2006, čj. 103 Ex-0974812005-l l, povinný.IiříMenŠík' narozen 3.9.1959, bytern Jana Siclrlunda 4],'/83
49 Lutín

Exekuční příkaz k prodeji nernovitosti vydaný Exekutorskýrn ťrřadenl Přerov, JUDr. T' Vránou, dne
22.6.2006, č'j. 103 EX-0493l12006-11' povinný Jiří MenŠík, narozen 3.9'l959, byterrr JaIla Sigmunda 47,
783 49 Lutín.

Exekuční příl<az k prodeji nernovitosti vydaný Exekutorsl<ýrn ťrřadem Přerov, JUDr. T. Vránou, dne
5.9.2006, čj. l03 EX-05364/2005-29, povinný JiříMenšíl<, narozen 3.9.1959, bytem Jana Sigllunda 41,183
49 Lutín.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti vydaný
26.9.2006, čj' l03 EX-0457412004-29, povinný
183 49 Ltttín.

Exekuční pr'íkaz k prodeji nerlovitosti vydaný
6' 10.200ó' čj. 0l7 EX-515/2006-28' povinný Jiři
49 Lutín'

Exekutorskýnl ťrřadenr Přerov, JUDr. T. Vránou, dne
Jiří Menšík, nalozen 3'9.1959, bytern Jana Sigmunda 47.

Exekutorským úřadern Tábor, Mgr' M. DoLtchovou, dne
MenšÍk, narozen 3.9.1959, bytem Jar"ra Sigrlunda 41 ,183

Na

a

Exekučrií příkaz kprodejinemovitosti vydaný Exel<utorsl<ým Úrřadem olomouc, Mgr. lng. R' opletalem, ze
dne 30.8.2001' čj.051 EX-359312007-62, povinný jiří Menšík, narozen 3.9.1959, bytem Jana Sigmunda 47,
783 49 Lutín.

E'xekuční příkaz l< prodeji nenrovitosti vydanÝ Exel<Lrtorsl<Ýnl úřadem Přerov, JUDr. J. StLrdenou, ze dne
11.|0.200], čj.084 EX-l5521200ó-l41, povirrný Jiří MenŠÍkJ narozen 3.9'1959, bytetn Jarra Sigmunda 47,
183 49 Lutín.

Exekuční příl<az k prodeji netnovitosti vydaný Exel<utorskýnr ťrřadern Zlttl, JUDr. M. RťrŽičI<oLt. ze dne
3l.l'2008, čj.77 EX-84]41200]-|9, povinný jiří MenŠíl<, narozen 3.9.1959, bytenl Jana Sigrnr-rr-rda 47,183
49 Lutin

Proh]ášení l<onkursu podIe zákona o konkursLt a vyrovnání na zál<]adě usnesení l(rajského soudu v ostravě
ze dne 4 .3 .200 8 

' 
čj ' 3 8 K-8l 12007 .

přednrětu dražby vázne níŽe uvedené právo:

Na předmětu dražby' objektu budovy bez čplče postavené na pozeml<u parcela č' St.242120, objel<tu
budovy bez čplče postavené na pozetnl<u stavební parcela č. st. 242l19, části objektu br-rdovy bez čp/če
postavené na pozemku stavební parcela č. st. 24212 a pozemku parcela č' 426 ostatní pJocl-ra, jak jsou tvto
nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č.592, pI'o katastrální území a obec Lutín, u l(atastrálnÍho úřadu pro
olorrioucký kraj, Katastrální pracoviště o]onloLlc, vázne nájemní smlouva ze dne 1' 8.2008. Nájernní
smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Nájemné činí 42.000'00
Kč/měsíc.

Vzhledem lr tomu, že se jedná o dražbu předmětrr dražby z konl<ursní podstaty, zanikají shora uvedené
závazl<y a omezení na předmětu dražby váznoucí zpeněŽením draŽbou v rámci konkursního iízení, to
znamená' že do vlastnictví vydražitele přechází nenrovitosti bez shora uveclených závazkťt a ontezení.

9' Účast na dražbě

ÚČastníkem dt'aŽby můŽe být vŽdy stát, a to i tehcly, l<dyby jíná osoba byla z dr:azby vyloučena.
Učastníky draŽby nésrnějí být osoby, které nellohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům clraŽby, osoby, na
jejichŽ rrlajetek byl prohláŠen ]<onkurs nebo vůči ninrŽ byl zanlítnut návrh na prohláŠení konkursLr pro nedostatek
nrajetku anebo ohledrlě jejichŽ majetkLr bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od
zrušení konkursr-r, jeho zarnítnutí pr'o nedostatek majetl<u nebo do tří let od skončení opětovnélro vyrovnání;
nikdo nesnri draŽit za ně'
Účastníky draŽby nesmějí být osoby, u nichŽ by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu draŽb1, mohlo dojÍt
k vyloLrčení, onlezení nebo narušení hospodářské soLrtěŽe; nikdo nesrní draŽjtzaně.
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Učastníky draŽby nesměj í být osoby, které nesloŽily draŽebn í j istotu, j e- li poŽadována, a v opakované draŽbě an i

vydraŽitel, l<terý způsobil zmaření předclrozí draŽby téhoŽ předmětu draŽby u téhoŽ draŽební]<a; nikdo nesrl-rí

dražit za ně. DraŽit v draŽbě, jejiŽ kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného Živnostenského
ťrřadrr a kontrolou draŽby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesr'lrí draŽit za ně.

Úeastníky draŽby nesně_ií být draŽebník or'ganizující a provádějící tuto draŽbu, osoba, jeŽ je jeho statutárnÍm

orgánetn nebo členem jel-ro statutárního irebo jiného orgánLr, jeho zaměstnanec, licitátor, ktery na této draŽbě čirrí
ťrkony dr'aŽebníka, a dále ani správce konkursní podstaty, 1ikvidátor nebo nucený správce' jsoLr-li navrhovateli
této draŽby; nil<do nesrrrí draŽitzaně.
Účastníl<ern draŽby téŽ nesmí být osoba, která je ve vztalru I< některé z osob (draŽebníka organizujícÍ a
provádějící tuto draŽbu, osoba, jeŽ je jeho statutárním orgánenr nebo členern jeho statutárnÍho nebo jiného
orgántr, jeho zaměstnanec' licitátor, který na této draŽbě činí úkony draŽebníka) osobou blÍzl<oLr, společníkern.
osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvořínr l<oncern; nikdo nesmí draŽit za ně.

Pokud to povaha předmětu draŽby nevyluču'je, je přípLrstná spoleČná účast více účastníi<ů draŽby za účelern

společnélro nabytí předrnětu draŽby. Podmínl<ou společné účasti na draŽbě je, Že bude před zápiserl spoiečných
účastníků do seznamu ťrčastníků draŽby předloŽeno draŽebriíkovi čestné prohláŠení vŠech spoleČrlých ťrčastníkťr

draŽby, které bude obsahovat určení budorrcích podílťr na vydraŽenérl předmětu draŽby.jakoŽ i znrocnění osoby
oprávněné společné účastrríky na draŽbě Zastupovat a které bude opatřeno úředně ověřenýni podpisy všech

společných účastrríků draŽby' S výjirnkou r-rrčení osoby oprávněné společné účastníky na draŽbě zastLtpova[ není

žádné omezerlí obsaŽené v prohlášení účastníl<ťr draŽby nebo vyplývající zjejich případné dohody vůči
draŽebníkovi ani vůči třetím osobám účinné. Společní účastníci draŽby odpovídají za úhradu ceny dosaŽené

vydraŽen ír-n společně a nerozdílně.

Účastník draŽbyje před zahájením draŽby povinen na vyzvání draŽebníka nebo osobajím písemně pověřená
(a) doloŽit svou totoŽnost platným prťrkazem totoŽnosti
(b) v případě právnických osob do]oŽit originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodrrího rejstříku (iiného

rejstříku, ve kterém je právnická osoba zapsána) ne starŠím šesti rněsíců, Že jsou oprávněni jrrrérrem

účastníka jednat
(c) v případě zastoupení na záI<ladě pIné moci pal< i pÍsemnoLr plnou rnocí opatřenou úředně ověřeným

podpisern zmocnitele
(d) doloŽit své čestné prohlášení, Že nejsou ve stnyslu příslušných ustanovení S 3 a $ 36 zákona č. 2ól2000 Sb.

osobarni vy)oučenýrni zdraŽby, v případě zastoupení na základě plné moci pak čestné prohláŠení zmocnitele

- účastníka draŽby, Že zmocnitel není osobou v;'loučenou zdraŽby, pol<ud ta|<ové prohIáŠení není součástí
plné nroci

(e) dát Se Zapsat do seznamu účastníků draŽby
(Í) způsoberl stanovenýrn v draŽebnívyhlášce doloŽit sloŽení draŽební jrstoty
(g) po pr'okázání sloŽení draŽební jistoty pťevzít draŽeblrí čísIo.

Mimo účastníl<ů draŽby a pracovníků příslLršného Živnostenského ťrřadu a Ministerstva pro Ilrístní rozvo_j,

pověř'ených kontro]oLr draŽby, nrťrŽe být draŽbě přítonlna kaŽdá osoba, která zaplatila vstupné ve výši 100,00 Kč.
Vybrané vstupné je součástí výtěŽku draŽby.

Účastníci dražby a ostatní přítomní na draŽbě .isoLl v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh draŽby
chovánírn odporujícím dobrým mravům a dodrŽovat draŽební řád, který bude vyvěšen před vchodem do
rnístnosti, v níŽ se koná draŽba v době zahájení zápistl účastníků draŽby.

10. Úhrada ceny dosažené vyrlražením

VydraŽitelern sloŽená draŽební jistota a

vydraŽením.
její přísluŠenství se započítávají vydraŽiteli na cenL] dosaŽenou

Zbýva.iícÍ část cerry dosaŽené vydraŽením .je vydraŽitel povinen do l0 dnů od skonČení draŽby uhradit
draŽebníkovi, nerrí-li dále stanovena jiná lhůta i< ťrhradě ceny dosaŽené vydraŽenítn.

Není-li cena dosaŽená vydraŽením vyšší neŽ 200.000,00 Kč, je vydraŽitel povinen uhradit cenu dosaŽenou
vydraŽením ihned po skončení draŽby.

Je-Ii cena dosažená vydražením vyšší než 500.000'00 Kč' je vydražitel povinen uhradit ccnu dosaženou
vydražením do 60-ti dnů od sl<ončení dražby' a to

(a) v hotovosti sloŽením na účet draŽebníka čís]o ťrčtu |52610611 10600 vedený u CE Money Bank a's',
variabilrrí syrlbol (VS) identifikační číslo nebo rodrré číslo ÚčastnÍka draŽby,

(b) v hotovosti v l<anceláři draŽebníka, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodr'ré Číslo úČastníka
draŽby
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(c) převodem z účtu u bank)' ve nlo;qec!;et1 draŽebnÍka číslo účtu l526]064l/O600 vederrý u CE Mone1'

'gank 
a's.. variabilní .r*ú"L iťs) iá.n,int..rial'ro ',.úo 

rodnÓ Čis]^o úČastníka drazby'

íd) poštovnÍ poutu'tou'1i;";;;;;ffiil'k;,o'"''o,i' ř)oroo+rloooo vedený u GE Moncy Bank a's''

variabilní symbol tajsi'la."ňi"'ňeJe i'ro nebo rodné Číslo irčastníka draŽby'

Byla-li vydraŽite'errr sloŽer-ra draŽební jistota ve lormě barrJ<ovnÍ záruky,.1e vydraŽitei povitlen tr]rradit cenrt

dósaŽenou vydraŽenim '-ptne 
uysi v ierminu á 

'rni.,l'",,i 
'rČkterj 

rn. zc lp,i*áu'i ttveclenl cll r t'lrlrto bodČ'

Drazebnik je pak povine,]ť.)".ori.i"ln.'.Jlůo, io ui',n..,,i ccn1 i ratit vryjraziteli zártrČnr listirr; '

CenudosaŽenouvydraŽenimnelzeuhraditzapoČtením'

Platbasměnkou,platebníkartoLrnebošekernjenepřípustná.

UhradÍ-li vydraŽitel oenu dosaŽenou v'draŽeititl v tetlnÍnu splatnosti. pŤechazj na'nČj vlastrlictr'i předntětLt

draŽby' k okarlŽiku ,ooř.']i-piirL.|u, V:Ii::u;"'prň.áe "ap"vtdá'z1'Škoclu 
timto jednánínl způsobcnou a

draŽebník je oprávněn po něrn poŽadova1 ur.,,uju s[ná:,' rt.rou ,i''u 1.jnaninr způsóbil (úhrada š]iody birde

Čerpána ze sloŽené or.z5ňi'ii'ri"iy, ptipadne p";;;il;;ineni irunttou poskytL1ící banliovní zárLrku)

JestliŽe nabyl vydraŽitel vlastnictví k'p,.9T::i:-,:ť.l":]:':,::^'il""'";:;1::! il;ilil1i*ilj]:;i5iJJ.''tl]estliŽe nabyl vydraŽitel vlastnictví k předmetu ora1Uy' ULE \ Jv':" ' --' 
u'no t nuŘluaání s předllětenr draŽb;'

vydraŽiteli předmět ,r,uruf u 
''':'i],..l,':':,'":^'""*}]].J],i':}:';i' ]l?i'l'J';';;ri,",i, pr.oa':á přeclnrět draŽby',ujr.zi'.ri pr.j'et clraŽby a listinv' ktere oSVe0ctl]] \'lil5tIllUlvl " ''"" ""_";;;novitost, 

předává přednrět draŽby'

nebo osvědčiljí jiná oraJ.""'á'';itete ui'el preo'x':.:':Í|';r"]ÍiJi,,"or.rby 
bude sepsán 1lrotoltol ''Předán

l;::;;;l':y',il:i il}:';lťiiliffiť*'i'n::riiťmti'uíy bude sep'án.'"':-: '::::;]

;ljJ:í['#'b1:iil.;ffi;iii:íÍ:**:"iil^:1J''i$il::#Í'::i:iydraŽitel, vyjma nadbyteČných nákladů

l":ft::J""ltlÍ;í ;* ;i j;,Ja." i1i' ol:.11] l': |: ::']:]:"*:ií:' ""VesKerc ll.1Nldu) JPvJvllv _ l'' -- 
rebo draŽebnÍka.

'''-rirrs,.r, 
z důvodů na slrallě byvalého ]]i:l}:] io]ih^ .lržiÍeJe l

l*::i:l''.*:"ii.'lů'lili:'..".xTff;i:'.**;ť:i''l':1il:;Iil'jixl,*l,Ťff,'l.iJ;*:Li','Í:]
[*:í:'i,:};i'l ix'fi:[il[ů:}ii:"|'..!Y'#i*:l#**lru:*m*,i::'Jl::1ll,,TlÍl[,'' ''

;ri *u:.J:1 .x1 J;'*:fff ;'::ffůT'lJ;i 
'',:::;.ť;;;'.r*oa,, á oaoovědnosi za Škoc]Lr vydraŽitel

l2, Závěrečná ustanovení

Tato draŽební vyhláška byla vydána c]ražebnÍkeIn nÍŽe uvederlélro clne a bude ve lhůtě ne'jménč 30 dnů před

zaha1crrÍrn driiŽby:

(a) ZveŤejněn" l::::*ijT::.YT,;TÍi:J]"i]-'i:]:ilffu ::::':]' 
desce obecniho úřadu LLttin

(b) zvcŤejněna :l1centra' ;k**=/]000 Sb.

i:l lťť:n::n#ilJi;;jÍ:1Ťi:l;!!:iT|iT:ťi1l":;ť:*'l:xJl;:,'-T',:l'lÍ',ii]'n'
sanrosprávního celku, v jehoŽ obvodu se nen]ouitc"t nachází ne'jrnéně 15 dnů před korlánÍnr draŽby

Tato draŽebni vyhláŠka bucle rryvěšena spo|u se všenlijejími případrrými doclatky před zahájenírn draŽby ve

;ilr;;6ilpne eásti objektLr' v něnlž se dr'aŽba koná'

StejnopisdraŽebn1vyhláŠkyuloŽerrýudraŽebníkajepodepsánnavrhovatelcnradraŽební]<enla.l.jlchpodpis;
i*í i r.a"e ověřeny' l

--'-Ť-

V Olomouci dne 3 l '8 201 I

DraŽbY.net s.r.o.

V lasta ŘezniČkor á. prokLrristka

/,,
/t/,

VolonrÓuridne 
t17'/;ry

Mgr. Danie| ProcfÍ{zka' advoli:it

'pňu.b 
konkursnf pofl stat;

irltirl
ll Illr
t\;

navrhovatel

//t/
draŽebník

Vyvěšeno dne: 15. 9. 201j.
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