
DRAZEB|{I VYHLASKA ÍAltln

číslo: D 27l201I

Dražby.net s.r.o., lČ:48396389, se sídlem: olomouc" ulice Sokolská čp' 584/1t, psČ '712 }},'zapsanýv
obchodním rejstříku vedenén Krajským soudem v ostravě pod sp.zn. C 10l41, jako draŽebník oprávněný k
provádění veřejných draŽeb na základě koncesní listiny vydané okresním Živnostenským úřadem v olomouci
dne 05'02.200l' pod čj.: oŽÚlB406l00/Kr/KP, ev' č.: 380500-80744-OO (dále jen ,,ttražebník")

vyhlašuje

podle zákona č.2612000 Sb', o veřejných draŽbách, na návrh navrhovatele Mgr. Daniela Procházkyo advokáta,
se sídlem advokátní kanceláře BoŽetěchova 86619,112 00 olomouc' správcem konkursní podstaty dluŽníka pana
Jiřího Menšíka, narozeného 3.9.|959,bytem Jana Sigmunda 47,183 49 Lutín, podnikajícího pod IČ: 44O 52821,
ustanovený usnesením Krajského soudu v ostravě ze dne 4'bŤezna 2008, pod čj. 38 K 8112007
(dóle j en,, navrltovatel ")

konání vereJne dražby dobrovolné
(dálejen,,dražba")

opakované

1. Místo. datum a čas zaháiení

DraŽba se koná v salonku hotelu Flora, Krapkova 439134,'779 00 olomouc, óne 20.12,2011. Zahájení draŽby
bude provedeno prohlášením licitátora (po ukončení zápisu účastníků draŽby), a to ve 13:00 hodin.

2. Zápis účastníků dražby

Zápis účastníků dražby se koná v místě konání draŽby dne 20. l2.20I1 od l2:30 hodin do zahájení draŽby.

3. Označení a popis předmětu dražby a ieho příslušenství. stav předmětu dražby

Předmětem draŽby jsou nemovitosti, a to: budova bez čp/če, způsob vyuŽití v,ýroba, postavená na pozemku
stavební parcela č.St.24212, budova bez čp/če, způsob vryuŽítí lýroba, postavená na pozemku stavební parcela
č. st.242118, budova bez čplče, způsob lyuŽití jiná stavba, postavená na pozemku stavební parcela č. st.242119,
budova bez čplče, způsob lryuŽití výroba' postavená na pozemku stavební parcela č. st. 242120' budova bez
čp/če, způsob vyuŽitíjiná stavba, postavená na pozemku stavební parcela č. st.242121, pozemek stavení parcela
č. st.24212 zasÍavěná plocha a nádvoří o výměře l58l m2, pozemek stavební parcela č. st.242118 zastayěná
plocha a nádvoří o lýměře 319 m2, pozemek stavební parcela č. st.242119 zastavěná plocha a nádvoří o výrněře
367 m2, pozemek stavební parcela č. sÍ.242120 zastavěná plocha a nádvoří o výměře l37 m2. pozemek stavební
parcela č. st.242121 zastavěná plocha a nádvoří o výrněře 66 m2, pozemek parcela č. 368 ostatní plocha o
výměře 1050 m2, způsob vyuŽití manipulační plocha, pozemek parcela č. 369 ostatní plocha o výměře 5758 m2,
způsob využttí jiná plocha, pozemek parcela č.312 ostatní plocha o výměře 1040 rn2, způsob vyuŽití
manipulační plocha' pozemek parcela č' 400 ostatní plocha o r.lýměře l02 m2, způsob vyuŽití ostatní
komunikace, pozemek parcela č. 426 ostatní plocha o výměře 4425 m2, způsob vyuŽití jiná plocha, jak jsou tyto
nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 592, pro katastrální Území a obec Lutín, u Katastrálního úřadu pro
olomoucký kraj, Katastrální pracoviště o l omouc.

Předmět draŽby uvedený shora byl ve smyslu ustanovení $ l 8 zákona č. 3Ž811991 Sb.' o konkursu a lryrovnání,
navrhovatelem draŽby zahrnut do soupisu konkursní podstaty dluŽníka pana JiřÍho Menšíka, narozeného
3.9.l959,bytem Jana Sigmunda 47,783 49LuÍín'podnikajícího pod IČ: 44O 5282|.

Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné draŽby dobrovolné, jsou ve výlučném vlastnictví pana Jiřího
Menšíka, narozeného 3.9.1959,byem Jana Sigmunda 41. 783 49 Lutín.
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Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství v draŽební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle
dostupných informací' Navrhovatel odpovídá zavady na předmětu draŽby pouze v rozsahu stanoveném dražební
vyhláškou.

Hlavní stavby:
Budova výrobní na p.č.24212
Jedná se o budovu volně stojící, kterájejednopod|aŽní, bez podsklepení abezpodkroví v sedIové střeše. Budova
se nachází v obci i v katastrálním uzemí Lutín a situována je na parcele čÍs\o 24212. Do objektu se vchází
hlavními vstupy z čelní stÍany z nádvoří a dalším vedlejším vstupem z boční Strany. V 1.NP jsou lnýrobní
prostory (prostor pro dobytek, poráŽka, jatka, prostory pro zpracování masa, prostory pro skladování masa a
masných výrobků), skladovací prostory, komunikační prostory a sociální příslušenství' Velká část původní
budovy jiŽ neexistuje, protoŽe v minulosti zcela lyhořela, byly strŽeny kror,y' stropy a velká část původního
zdiva. V této části nyní zbylo jen malé torzo původního zdiva určené také k dodatečné dernolici. Tato část
původní stavby má nyní spíše zápomou hodnotu, protoŽe náklady na její odstranění a uložení suti na skládky
převýší značně hodnotu materiáIu, který bude možno demolicí získat.
Konstrukční provedení stávaj ící budoq' j e nás leduj ící ;
Základyjsou původní, pravděpodobně bez izolaci. Svislé nosné konstrukcejsou zděné z cihel pálených plných a
z tvámic. Stropy jsou s rovnými podhledy. Střecha je sedlová a pultová s krovem dřevěným. Krytina sedlové
střechy je z plechových šablon a z pozinkovaného plechu, přičemŽ většina plechových krýin je jiŽ napadena
korozí. Klempířské konstrukce jsou z plechu pozinkovaného. Vnitřní omítky jsou štukové hladké, vnější omítky
jsou jen jednovrstvé hrubé. Vnitřní obklady jsou běŽné keramické a jsou provedeny ve všech provozních
prostorách masné výroby. Vnější obklady nejsou provedeny. Schody se ve stavbě nevyskytují. Dveře jsou
dřevěné i kovové, rámové náplňové a hladké. Vratajsou kovová otvíravá. oknajsou dřevěná zdvojená. Podlahy
hlavních místností jsou s powchovou úpravou keramické dlažby a v některých poďadných provozních
prostorách jsou i podlahy betonové. Vytápění není provedeno. Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi.
Bleskosvod je na budově nainstalován' Rozvod vody studené a teplé je proveden, zdrojem vody jsou vlastní
studny. ohřev teplé uŽitkové vody je pomocí elektrických boilerů. Kanalizace od vŠech zaÍizovacích předmětů je
provedena a je svedena do vlastní jímky. Vnitřní plynovod není vbudově proveden vůbec. Vnitřní hygienické
lybavení je umývadla a WC. ostatní vybavení je běŽné jako vzduchotechnika pro odvětrání, chlazení
chlazených skladovacích prostor atd.

Stáří nemovitosti k datu oceněníje asi více než 150 roků' v minulostijiŽ byla budova částečně zrekonstruována a
zmodemizována. objektje celkově ve zhoršeném technickém stavu a údrŽbaje dlouhodobě spíše zanedbaná.

Budova skladů na p.č. 242/18
Jedná se o budovu volně stojící, kterájejednopodlaŽní' bez podsklepení abezpodkroví v sedlové střeŠe. Budova
senachází v obci ivkatastrálním území Lutín a situována je naparcele čÍslo242118 při uličním oplocení. Do
objektu se vchází hlavními vstupy zboční sÍrany z nádvoří. V l.NP byly skladovací prostory, komunikační
prostory a sociální příslušenství. Celá budova je dlouhodobě mimo provoz' protoŽe zde v minulosti došlo ke
zÍícení větší části stropů a k následnému stržení i zbývqící části stropů. Budovaje opuštěná, polootevřená, volně
přístupná a silně chátrá'
Konstrukční provedení stávající budolry je následující:
Zák\ady jsou původní, pravděpodobně bez izolaci. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel pálených plných.
Stropy byly asi s rovnými podhledy atynÍ zde neexistují, protoŽe byly strŽeny a odstraněny. Střechaje sedlová s
původním mohutným dřevěným krovem. Klýina sedlové střechy je z vlnitého plechu. Klempířské konstrukce
jsou z plechu pozinkovaného. Vnitřní omítky jsou štukové hladké a jsou z větší části odstraněny. VnějŠí omítky
jsou dvouvrstvé hladké, z větší části odstraněné' Vnější omítky jsou dvouvrstvé hladké, místy již poškozené.
Vniřní obklady jsou běŽné keramícké a jsou provedeny jen v malém rozsahu v místnostech bývalého sociálního
příslušenství. Vnější obklady nejsou provedeny' Schody se ve stavbě nelyskyují. Dveře jsou dřevěné rámové
náplňové a hladké, ale většinou chybí. Vrata jsou dřevěná otvíravá, část chybí. okna jsou dřevěná zdvojená a
více než polovina oken jiŽ chybí. Podlahy hlavních místností jsou s povrchovou úpravou beton a staré keramické
dlažby ' Výápění bylo jen v menší části objektu a je nyní demontované. Elektroinstalace je světelná a motorová s
jističi, nyní výrhaná a odpojená. Bleskosvod je na budově nainstalován. Rozvod vody studené byl proveden,
nyní je vytrhaný a nefunkční. Kanalizace od vŠech zaÍizovacich předmětů je provedena a je svedena do vlastní
jímky. Vnitřní plynovod není V budově proveden vůbec. Vnitřní hygienické vybavení bylo asi sprchy, umývadla
a WC. Nyní je vše zničeno a demontováno. ostatní vybavení není.
Stáří nemovitosti k datu oceněníje asi více neŽ 150 roků, v minulostijiž bylp budova částečně zrekonstruována a
zmodernizována. Později došlo k výše uvedené havárii stropních konstrukcí a celkové devastaci budoly. objekt
je celkově ve velmi Špatném, aŽhavarijnim technickém Stavu a údrŽba je dlouhodobě naprosto zatedbaná.

Budova administrativní na p.č. 242ll9
Jedná se o budovu volně stojící, kterájejednopodlažní, bez podsklepeni abezpodkroví v sedlové střeše' Budova
se nachází v obci i v katastrá|nim ízemí Lutín a situována je na parcele čislo 242119. Do objektu se vcházi
hlavním vstupem z boční straÍy Z nádvoří a vedlejším vstupem z protější boční strany. V l.NP jsou prostory
kanceláří, komunikační prostoty (středová chodba) a prostory sociálního příslušenství.
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Konstrukční provedení stávaj ící budovy j e následuj ící:
Zák|ady jsou původní betonové s izolací. Svislé nosné konstrukce jsou montované z panelů na bázi dřevní
hmoty. Stropy jsou s rovnými podhledy. Střecha je nizká sedlová s původním dřevěným kovem z yaztíkiu'
Krýina sedlové střechy je z pozinkovaného plechu spojovaného na drážky. Klempířské konstrukce jsou z plechu
pozinkovaného. Vnitřní povrchové úpraly jsou nátěry a malby, v minimálním rozsahu i omítky. Vnější
povrchové úpraly jsou provedeny obloŽením celé stavby pozinkovaným plechem' Vnitřní obklady jsou běŽné
keramické a jsou provedeny v místnostech sociálního příslušenství. Vnější obklady jsou provedeny jako
keramické obklady na soklu stavby. Schody se ve stavbě ner,yskytují. Dveře jsou dřevěné rámové náplňové a
hladké. okna jsou dřevěná zdvojená' Podlahy hlavních místností jsou s povrchovou úpravou PVC a keramické
dlaŽby. Vytápění je ústřední s napojením na centrální kotelnu' otopná tělesa jsou desková. Elektroinstalace je
světelná a motorová s jističi. Bleskosvod je na budově nainstalován' Rozvod vody studené a teplé je proveden'
Kanalizace od všech zaÍizovacich předmětů je provedena a je svedena do vlastní jímky. Vnitřní plynovod není v
budově proveden vůbec. ohřev teplé uŽitkové vodyje pomocí elektrických boilerů. Vnitřní hygienické vybavení
je sprchy, umývadla, pisoáry a splachovací záchody. ostatní vybaveníje běžné'
Stáří nemovitosti k datu oceněníje asi více neŽ 42 roků, v minulosti 1iŽbyla budova částečně zrekonstruována a

zmodemizována. objekt je celkově ve vyhovujícím technickém Stavu a údrŽba je průměrná.

Budova kotelny na p.č. 242/20
Jedná se o budovu volně stojící, kterájejednopodlažní, bez podsklepeni abez podkroví v sedlové střeše. Budova
se nachází v obci i v katastrálním území Lutín a situována je na parcele čislo 242120, Vpravo od hlavního vjezdu
do areálu. Do objektu se vchází hlavním vstupem z boční strany a vedlejším vstupem ze zadni strany. V l.NP
jsou prostory pomocné dílny a vlastní kotelny.
Konstrukční provedení budolry je následující:
Základyjsou původní betonové s izolací. Svislé nosné konstrukcejsou zděné. Stropyjsou s rovnými podhledy, v
dílně strop chybí a zastropení tvoří konstrukce střechy' Střecha je nízká sedlová a pultová. Krýina střechy je z
pozinkovaného plechu vlnitého i plochého spojovaného na dráŽky. Klempířské konstrukce jsou z plechu
pozinkovaného. Vnitřní povrchové úpraly jsou hladké omítky. Vnější povrchové úpravy jsou provedeny jako
jednovrstvé omítky hrubé. Schody jsou pouze kovové Žebříkové' Dveře jsou kovové a dřevěné rámové náplňové
a hladké. okna jsou kovová jednoduchá. Podlahy hlavních místností jsou s povrchovou úpravou z betonu.
Výápění je s kotlem na dřevoplyn' Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi. Bleskosvod je na budově
nainstalován. Rozvod vody studené je proveden. Kanalizace je provedena jen částečná. Vnitiní plynovod není v
budově proveden vůbec. Vniřní hygienické vybavení není. ostatní vybavení chybí. Stáří nemovitosti k datu
ocenění je asi více než42 roků, v minulosti nebyla budova nijak zrekonstruována a zmodernizována. objekt je
celkově ve vyhovujícím technickém Stavu a údrŽba je spíše podprůměmá'

Budova prodejny na p.č. 242/21
Jedná se o budolu volně stojící, která je jednopodlaŽní, bez podsklepení a bez podkroví, s plochou střechou.
Budova se nachází v obci i v katastrálním území Lutín a situována je na parcele čislo242121' vlevo od hlavního
vjezdu do areálu. Do objektu se vcházi hlavním vstupem ze Strany nádvoří a vedlejším vstupem z boční Strany.
V l.NP jsou prostory bývalého obchodu, skladu, komunikační prostory a příslušenství.
Konstrukční provedení budoly je následující:
Základyjsou původní betonové s izolací. Svislé nosné konstrukcejsou zděné. Stropyjsou s rovnými podhledy a
zastropení tvoří konstrukce střechy. Střecha je plochá s krytinou Živičnou' Klempířské konstrukce jsou z plechu
pozinkovaného. Vniřní povrchové úpraly jsou hladké omítky a keramické obklady. Vnější povrchové úpravy
jsou provedeny jako dvouvrstvé hladké omítky, místy jiŽ narušené. Schody se v objektu nevyskytují. Dveře jsou
dřevěné rámové náplňové a hladké. okna jsou kovová a dřevěná zdvojená' Podlahy hlavních místností jsou s

povrchovou úpravou keramické dlaŽby a také pouze beton. Vytápění je pouze lokální na pevná pa|iva.
Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi. Bleskosvod není na budově nainstalován' Rozvod vody studené
byl proveden, nyní je nefunkční. Kanalizace je provedena jen částečná. Vnitřní plynovod není v budově
proveden vůbec' Vnitřní hygienické lybavení není. ostatní vybavení chybí.
Stáří nemovitosti k datu ocenění je asi více neŽ 42 roků, v minulosti byla budova jen částečně zrekonstruována a
zmodernizována. objekt je celkově ve velmi špatném technickérn stavu a údrŽba je dlouhodobě zanedbaná.

Studny
Vrtané studny - Na oceňovaných pozemcích v areálu se nacházejí celkem 4. vftané studny o hloubce 25 m.

Venkovní úpravy
Domácí vodárna - Pro zásobování areálu vodou z vrtané studny slouŽí domácí vodárna.

Plot zděný - oplocení z uliční strany je v malé části provedeno jako plot zděný.

Plot plechový - oplocení pozemků je většinou provedeno plotem z vlnítého plechu na sloupky'

Vrata vjezdová - U hlavního vjezdu do areálu jsou kovová vrata S výplněmi z plechu.
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Zpevněné plochy - Zpevněné plochy vjezdu, nádvoří a manipulační plochy na parcelách číslo 400, 426 a369,
jsou provedeny jako komunikace a zpevněné plochy s povrchem asfaltoqim.

Skleníky - Na pozemku parcelní číslo 426, vedle hlavního vjezdu a v sousedství kotelny, se nacházejí dva starší
skleníky stejných rozměru.

Porosty
Trvalé porosty _ Na oceňovaných pozemcích se nacházejí trvalé porosty okrasné - jehličnaté a listnaté Stromy.

Pozemky - Dle výpisu z Katastru nemovitostí se jedná o pozemky v obci Lutín, tj. v ostatní obci se 3'230
obyvateli (dle Malého lexikonu měst a obcí ČR pro rok 2011). Jedná se o pozemky tvořící jednotný funkční
celek s hlavními stavbami. Stavby na pozemcích lze napojit jen na elektrickou energii a teoreticky i na plynovod.
ostatní běŽné veřejné inŽenýrské sítě zde nejsou dostupné. Pozemky jsou rovinaté a přístup je po komunikaci se

zpevněným povrchem.

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

4. Prohlídka předmětu dražby

Prohlídku předmětu draŽby stanovuje draŽebník v těchto termínech:

1. termín ďne 12.12.2011 v 10:00 hodin
2. termín dne 13.12.2011 v 10:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje v kanceláři draŽebníka, to je v kanceláři společnosti DraŽby.net s'r.o., se sídlem
v olomouci, ulice Sokolská čp. 584111, PSC 772 00 (2. poschodi).

Informace na telefonu: 606 849 544 - paní Vlasta Řezníčková.

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět draŽby v drŽeni nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu
draŽby, bude prohlídka provedena v rámci moŽností.

5. Cena předmětu dražby

Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem znalce pro záklaďní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady
nemovitostí Ing. Janem Štěpánkem, Einsteinova 46, olomouc, ze dne 16.8.20l1, pod číslem posudku 4826-
l l 1/1 1, a to na částku. '.. 6.500.000'- Kč
sloly: šestmilionůpětsettisíckorunčeských'

6. Neinižší podání a minimální příhoz

Nejnižší podání stanovuje dražebník ve l"ýši ..........4.600.000'- Kč
sloly: čtýimilionyšestsetti síckorurčeských.

Minimální přihoz, ktery můze účastník dražby učinit, stanovuje dražebník ve lyši '.. l0.000,- Kč
slovy : desettisíckorunčeských.

Draží se v českých korunách.

7. Dražební iistota

DraŽební jistotu stanovuje draŽebník ve výši ....'.300'000'- Kč
sloly: třistati síckorunčeských.

Dražebníjistota musí býtútazena poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet draŽebníka číslo účtu
15261064110600 vedený u GE Money Bank a.s., variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné Číslo
účastníka draŽby.
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Přípustné je rovněŽ složení dražební jistoty ve formě bankovní záruky. originál záručni listiny musí splňovat
tyto podmínky:

- Y záručnÍ listině bude uvedeno prohlášení banky, Že tato banka uspokojí draŽebníka (věřitele), a to do výše
draŽební jistoty, jeŽ je uvedena výše, jestliŽe draŽebník o plnění vyplývající z bankovní záruky písemně
poŽádá banku a to z toho důvodu, Že dluŽník (tj. osoba, na jejiŽ Žádost se zavázala banka záruční listinou)
jako vydražitelzmařil dražbu' DraŽebník (věřitel) musí být v záruční listině označen tak jak je označen v této

vyhlášce.

- Doba platnosti takové bankovní záruky musí bý rninimá]ně 30 dnů po skončení lhůty stanovené touto
vyhláškou pro úhradu ceny dosaŽené vydražením a zároveři pro případ, Že bude konána ve smyslu $ 25
zákota č' 2612000 Sb., o veřejných dražbách, opakovaná draŽba, minimálně 30 dnů po konání opakované

draŽby. Nejzazší termín platnosti bankovní záruky je však jeden rok po konání draŽby dle této vyhlášky.

- Bankovní zárukamusí umoŽňovat opakované čerpání aŽ do r"ýše draŽebníjistoty.

- Záruční listina nemůže obsahovaÍ Žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoiiv
námitky či výhrady vůči draŽebníkovi (záruka na první výzvu) s výjimkou námitky, Že písemná ýzva
dražebníka o plnění zbankovní záruky byla učiněna aŽ po době platnosti bankovní záruky' Záruční listina
nesmí obsahovat ani Žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky, v záluční listině
uvedené, na jinou podmínku, než je písemná výzva o plnění, vyplývající z bankovní zánlky, učiněné ze
strany draŽebr'ika. Záruční listina nesmí obsahovat ani Žádná jiná ustanovení' která by jakkoliv omezovala
draŽebníka při uplatňováníjeho práv vyplývajících tnu ze záruční listiny či mu ukládala pro dosaŽení plnění'
lyplývajícího mu ze zánlční listiny, jinou povinnost (ako např. povinnost učinit předchozí l"ýzl'u dluŽníkovi,
nebo doloŽení dalších písemností, atd.), neŽ povinnost písemně poŽádat o toto plnění v době platnosti
uvedené v záručni listině.

- Prohlášen i v záručni listině můŽe učinit pouze banka. která má povoleno působitjako banka na území ČR od

České národní banky a toto prohláŠení musí bý učiněno v českém jazyce.

- Prohlášenívzáručtí listině můŽe učinit pouze banka se sídlem na území České republiky nebo zahraniční
bankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním předpisem na Územi České republiky a toto
prohlášení musí být učiněno v českém jazyce' Tím není dotčeno právo předloŽit písemnost vjiném neŽ

českémjazyce spolu s úředním překladem písemnosti do českéhojazyka.

DraŽební jistotu je moŽné složit v hotovosti k rukám dražebníka v den konání draŽby a místě konání draŽby
v době stanovené pro zápis účastníků draŽby.

Lhůta pro úhradu dražebníjístoý začíná dnem podpisu této draŽební vyhlášky a končí zahájenímdražby.

Dokladem o sloŽení draŽební jistoty jsou:

(a) rrypis z účtu u banky, prokazující, Že zíčtu příkazce byla účastníkem dražby ve prospěch bankovního účtu
draŽebníka uvedeného vtéto draŽební vyhlášce odepsána částka odpovídajíci draŽební jistotě, stanovené
v této draŽební vyhlášce nebo

(b) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědčující, Že by\a účastníkem
draŽby ve prospěch bankovního účtu draŽebníka uvedeného v draŽební lyhlášce uskutečněna platba částky
odpovídající draŽebníjistotě, stanovené v této draŽební vyhlášce nebo

(c) příslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (poŠty)' osvědčující, Že do vlastních rukou
draŽebníka byla účastníkem draŽby odeslána peněŽní zásilka v částce odpovídající draŽebni iistotě,
stanovené v této dražební lryhlášce nebo

(d) bankovní pokladní složenka, osvědčující, Že byla účastníkem draŽby ve prospěch bankovního účtu
draŽebníka uvedeného v této draŽební vyhlášce sloŽena částka odpovídající draŽebníjistotě, Stanovené v této
draŽební lyhlášce nebo

(e) pokladní nebojiný doklad vyhotovený dražebníkem' osvědčující, Že dražebník před zahájením draŽby, přijal
od účastníka ďraŽby vhotovosti částku odpovídající draŽební jistotě, stanovené vtéto draŽební lyhlášce
nebo

(0 zárlční listiny osvědčující bankovni záruku poskytnutou účastníkovi draŽby ve prospěch draŽebníka ve výši
nejméně částky odpovídající draŽebníjistotě, stanovené v této draŽební qlhláŠce'

Platba směnkou, platební kartou nebo šekemje nepřípustná

Účastníkům dražby, kteří Se nestanou vydraŽiteli, bude jimi složená draŽební jistota vrácena dražebníkem
nejpozději do dvou dnů ode dne konání draŽby:

(a) převodem z účtu dražebníka u banky ve prospěch účtu banky, který účastník dražby písemně sděli
draŽebníkovi při zápisu do seznamu účastníků draŽby nebo

(b) na takovou adresu účastníka dražby uvedenou v seznamu účastníků draŽby formou peněŽní zásilky,
doručované do vlastních rukou provozovatelem poŠtovní licence (pošty)'
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(c) těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a sloŽili draŽební jistotu v hotovosti, můŽe bý jimi draŽební
jistota vrácena v hotovosti, popřípadě formou šeku pro výběr hotovosti z účtu draŽebníka u banky' který jim
draŽebník předá v den dražby pojejím skončení

(d) těm účastníkům, kteří se nestanou r,rydražiteli a sloŽili draŽební jistotu formou bankovní záruky, vrátí
draŽebník listiny, prokazující bankovní záruku v den pojejím skončení.

8. Popis práv a závazků na předmětu dražbv váznoucích a s ním spoiených jsou zde uvedeny údaje
pouze podle dostupných informací. Navrhovatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze V rozsahu
stanoveném dr aŽební vyhl áškou.

o Zástavtíprávo ze dne'/'6'2002 ve prospěch GE Money Bank, a's', se sídlem Vyskočilova 1422l]ra, 148 28

Praha 4,IČ: 25672'720, k zajištění pohledávky ve výši 2,000.000,00 Kč, jiných bankovních pohledávek do

výše 4,000.000'00 Kč a pohledávek zbudoucích bankovních obchodů do qýše 4'000.000'00 Kč' čj. V-
406312002-805. Právní moc ke dni'7 '6.2002.

o ZásÍavtíprávo ze dne29.6.2OO4 ve prospěch České spořitelny, a.s., se sídlem olbrachtova 1929l62, 140 00

Praha4,IČ 45244182, kzajištění pohledávky ve výŠi 3,300.000,00 Kč, čj. v-541612004-805. Právní moc

ke dni 30.6.2004.

o Zástavní právo zrozhodnutí správního orgánu Finančního úřadu v olomouci, Lazecká 545122, 179 11

olomouc, k zajištění pohledávky ve výŠi 29.968,00 Kč s přísluŠenstvim. Zástavní právo ze dne 1.2.2007, čj.

233141200"] 137994010355, právní moc ke dni 26.2'2007 .

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 19.4.2004, čj. 41 Nc-443312004,
povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.1959, byem Jana Sigmunda 47 ,783 49 Lutín.

. Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 1.9'2004, čj. 50 Nc-520412004,
povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.1959, bytem Jana Sigmunda 4] ,783 49 Lutín.

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu volomouci ze dne23.8.2004, právní moc ke dni

11.1I.2004, čj.51 Nc-516212004, povinný Jiří MenŠík, narozen 3.9.1959, býem Jana Sigmunda 4],183 49

Lutín.

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 17.8.2004, čj. 41 Nc-5162l2004,
povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.1959, bytem Jana Sigmunda 47,183 49 Lutín.

o Nařízení exekuce nazákladě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 1.9'2004, čj' 50 Nc-520412004,
povinný Jiří Menšík, narozen3.9.1959, byem Jana Sigmunda 4],783 49 Lutín.

o Nařízení exekuce na zákIadě usnesení okresního soudu vProstějově, čj' ENc-2778/2004, povinný Jiří
Menšík, narozen 3'9.|959, byem Jana Sigmunda 41.183 49 Lutin.

. Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu vProstějově, čj. ENc-301712004, povinný J1Ťi

Menšík, narozel3.9.1959, byem Jana Sigmunda 41 ,183 49 Lutín.

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v Prostějově, čj. ENc-2577/2004, povinný Jiří
Menšík, narozel 3 .9 .1959, býem Jana Sigmunda 47 

" 
7 83 49 Lutín.

o Nařízení exekuce nazákladě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne8.1 '2004, čj.47 Nc-487412004'
povinný Jiří Menšík, narozen 3 .9 .1959 , býem Jana Sigmunda 47 

' 
'7 83 49 LuÍín.

o Nařízení exekuce rta záklaďě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 2O.9.2005. čj' 47 Nc-6848/2005,
povinný Jiří Menšík' narozeÍ:3.9.1959, býem Jana Sigmunda 4'] ,783 49 Lutín'

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 1.1 1.2005' čj. 50 Nc-7322l2005,
povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.1959, byem Jana Sigmunda 47,]83 49 Lutín.

r Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu volomouci ze dne 18.11.2005, čj. 47 Nc-
139812005, povinný Jiří Menšík, Í|arozen3.9.1959, býem Jana Sigmunda 41'183 49 Lúín.

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu volomoůci ze dne 18'11.2005' čj. 50 Nc-
7O37 l2O05, povinný Jiří Menšík, Í'Iarozen 3.9' 1959, bytem Jana Sigmunda 4'7 ,'783 49 Lutín.

r Nařízení exekuce nazákladě usnesení okresního soudu volomouci ze dne 23.11.2005' právní moc ke dni
24.3.2006, čj. 50 Nc-745612005, povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.l959' byem Jana Sigmunda 41,183 49

Lutín.

o Nařízení exekuce nazákladě usnesení okresního soudu volomouci ze dne 73.4.2006, právní moc ke dni

28.1 .2006, čj. 47 Nc-485 612006-7, povinný Jiří MenŠík' narozen 3.9.l959, býem Jana Sigmunda 47,183 49

l ulín' 
,-iiT!l,i,



e Nařízení exekuce na zák\adě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 10.3.2006, právní moc ke dni
24.4.2006, čj.50 Nc_451412006, povinný Jiří MenŠík, narozen 3.9.1959, byem Jana Sigmunda 41,183 49

Lutín.

r Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze ďne ]'4'9.200ó. čj. 47 Nc-6037 12006,

povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.1959, bytem Jana Sigmunda 47,783 49 LuÍÍn.

o Nařízení exekuce nazákladě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne22.8.2006, čj. 51 Nc-5881/2006,
povinný Jiří Menšík, narozen3.9.1959, bytem Jana Sigmunda 47,783 49 Lutín.

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu volomouci ze dne 22.11'2006, čj. 50 Nc-
663212006' povinný Jiří Menšík, narozeÍ 3.9.1959, byem Jana Sigmunda 41,783 49 Lutín.

o Nařízení exekuce :nazák|adě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne28.2.2007' čj' 51 Nc-4412/2007'
povinný Jiří Menšík, ÍarozeÍ 3.9.1959, byem Jana Sigmunda 47,783 49 Lutín.

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 29.6.2007' čj. 50 Nc-5647/2007'
povinný Jiří Menšík, narozen3.9.1959, bytem Jana Sigmunda 47,'783 49 Lutín.

o Nařízení exekuce nazákladě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne20.8'2007' čj. 51 Nc-5999/2007'
povinný Jiří Menšík, narozen 3 .9 .1959 , bytem Jana Sigmunda 4] , ] 83 49 Lutín.

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu volomouci ze dne 13.12.200'7' čj. 50 Nc-
7294l2OO7,povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.1959, bytem Jana Sigmunda 47,783 49 Lutin.

o Nařízení exekuce tazákladě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne l0.1.2008, čj.51Nc-4063/2008'
povinný Jiří Menšík, ÍarozeÍ3.9.1959,byem Jana Sigmunda 47,'78j 49 T,rrtín.

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne 19.9.2007, čj. 5l Nc-621112001 ,

povinný Jiří Menšík, ÍuarozeÍL3.9.1959, bytem Jana Sigmunda 47,]83 49Lutín.

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu v olomouci ze dne l 1.1.2008, čj. 47 Nc-4009l2008,
povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.1959, býem Jana Sígmunda 41 ,783 49 Lutín.

o Nařízení exekuce na základě usnesení okresního soudu volomouci ze dne 13.12.2007, čj. 50 Nc-
129112007, povinný Jiří Menšík' narozen 3.9.1959, býem Jana Sigmunda 47,783 49 Lutín'

o E'xekučni pÍíkaz k prodeji nemovitosti r,1'daný Exekutorským úřadem Bmo-město, JUDr. K. Urbanem' ze

dne 19.7.2004, čj. EX-l07012004-11, povinný Jiří Menšík, narozen3.9.1959, byem Jana Sigmunda 4'/,'783
49 Lutín.

. Exekučn i pŤíkaz k prodeji nemovitosti vydaný Exekutorským úřadem Šumperk, JUDr. B. Krestýnem, ze dne

11.9.2004, čj. EX-182712004, povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.1959, bytem Jana Sigmunda 47''783 49

Lutín.

o ExekučnÍpřikazkprodeji nemovitosti lrydaný Exekutorským úřadem olomouc, Mgr. Ing. R. opletalem, ze

dne 1.l0.2004,či.EX-2900l2004-|4, povinrrý Jiří Menšík, narozen 3.9.1959' bytem Jana Sigmunda 47,783
49 LtÍín.

o Exekuční pÍíkaz k prodeji nemovitosti vydaný Exekutorským úřadem olomouc, Mgr. MUDr. R. Kučou, ze
dne 9.12.2004, právní moc ke dni 28.1.2005, čj. 045 EX-434l2004-9, povinný Jiří Menšík, narozeÍl

3'9'1959, byem Jana Sigmunda 4],783 49 Lutín.

o Exekuční pÍkaz k prodeji nemovitosti rrydaný Exekutorským úřadem olomouc, Mgr. Ing. R. opletalem, ze

dne 25 '5.2005, čj. 057 EX-1864l2005- l 8, povinný Jiří Menšík, narozen 3 .9 .1959, byem Jana Sigmunda 47,

783 49 Lutín.

o Exekučni pÍíkaz kprodeji nemovitosti vydaný Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. T. Vránou, dne

16.6.2005, čj. EX-047I12005-l0, povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.1959, byem Jana Sigmunda 47,183 49

Lutín.

o ExekučnípÍíkazk prodeji nemovitosti vydaný Exekutorským úřadem Šumperk, JUDr. B. Krestýnem, ze dne

2'11 .2Oo5, čJ. 127 EX-367712005_4, povinný Jiří MenŠík, narozen 3.9.1959, byem Jana Sigmunda 41 , 783
49 Lutin.

. ExekučnípŤíkaz kprodeji nemovitosti vydaný Exekutorským úřadem Praha 3, Mgr. o' Kořínkem, ze dne

tg.12'2005, čj. 039 EX-221912005-4, povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.1959, byem Jana Sigmunda 4],183
49 Lutin.
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Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti vydaný Exekutorskýnr úřadem olomouc, Mgr. Ing. R. opletalem, ze
dne 23'1.2006, čj. 05'7 EX-394312005-76, povirurý Jiří Menšík' narozen 3.9.1959' bytem Jana Sigrnunda 47,
183 49 Lutin.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti vydaný Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. T. Vránou, dne
3.4.2006, čj. 103 EX-09'74812005-l l, povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.1959, býem Jana Sigmunda 47,783
49 Lutín.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti vydaný Exekutorským úřadem Přerov, JUDr' T' Vránou, dne

22'6.2006, čj. 103 EX-0493I|2006-11, povinný jiří MenŠík, narozen 3.9.1959, byem Jana Sigmunda 47,
'783 49 Lúin.

Exekuční příkaz kprodeji nemovitosti vydaný Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. T. Vránou, dne

5.9.2006, čj. 103 EX-05364l2005-29, povinný Jiří MenŠík, narozen 3'9.1959, byem Jana Sigmunda 47,783
49 Lutin.

E'xekuční příkaz k prodeji nemovitosti vydaný
26.9'2006, čj. 103 EX-0457412004-29, povinný
'783 49 LutÍn.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti vydaný
6.10.2006, čj. 017 EX-515/2006-28, povinný Jiří
49 Lutín.

Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. T. Vránou, dne
Jiří Menšík, Íuarozen 3'9.1959, bytem Jana Sigmunda 47.

Exekutorským úřadem Tábor, Mgr. M. Douchovou, dne
Menšík, narozen 3.9.1959, bytem Jana Sigmunda 4'7,'783

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti vydaný Exekutorským úřadem olomouc, Mgr. Ing. R. opletalem, ze

dne 30.8.2001, čj. 05'7 EX-359312007 -62, povinný Jiří Menšík, narozen 3.9.l959, bytem Jana Sigmunda 47,

783 49 Lutín.

Exekuční pŤikazkprodeji nemovitosti r,ydaný Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. J. Studenou, ze dne

11.10.2007, čj' 084 EX-l55212006-l41, povinný Jiří MenŠík, narozen 3.9.1959' byem Jana Sigmunda 47'
783 49 Lutín.

Exekuční příkaz kprodeji nemovitosti vydaný Exekutorskýrn úřadem Zlín, JUDr. M. Růžičkou, ze dne
3i.1.2008, čj.11 EX-84"]41200'7-I9, povinný Jiří Menšík' narozen 3.9'1959, bytem Jana Sigmunda 4],783
49 Lutín.

Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání na základě usnesení l(rajského soudu v ostravě
ze dne 4.3.2008, čj. 38 K-81/2007.

Na předmětu dražby yázneníže uvedené právo:

o Na předmětu dražby objektu budorry bez čp/če postavené na pozemku parcela č. St' 242120, objektu
budovy bez čplče postavené na pozemku stavební parcela č. St. 242119, části objektu budory bez čp/če
postavené na pozemku stavební parcela č. st. 24212 a pozemku parcela č. 426 ostatní plocha, jak jsou tyto
nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 592, pro katastrálni uzemí a obec Lutín, u Katastrálního úřadu pro
olomoucký kraj, Katastrální pracoviště olomouc, vázne nájemní smlouva ze dne l.8.2008. Nájemní
smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Nájemné činí 42.000'00
Kč/měsíc.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dražbu předmětu dražby z konkursní podstaty, zanikají shora uvedené
závazky a omezení na předmětu dražby váznoucí zpeněžením dražbou v rámci konkursního tízení, to
znamená' že do vlastnictví vydražitele přechází nemovitosti bez shora uvedených závazklů a omezení.

g. Účast na dražbě

Účastníkem draŽby můŽe bý vŽdy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z draŽby lyloučena.
Účastniky draŽby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům draŽby, osoby, na
jejíchž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimŽ byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek
majetku anebo ohledně jejichŽ majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od

zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání;
nikdo nesmí ďraŽit zaně.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, u nichŽ by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu draŽby mohlo dojít
k lyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěŽe; nikdo nesmí draŽit za ně.
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Účastníky draŽby nesmějí bý osoby, které nesloŽily draŽebníjistotu,je-li požadována, a v opakované draŽbě ani
vydražítel, který způsobil zmaření předchozí draŽby téhoŽ předmětu draŽby u téhoŽ draŽebníka; nikdo nesmí
draŽiÍ za ně. Dražit v draŽbě, jejíŽ kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného Živnostenského
úřadu a kontrolou draŽby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí draŽit za ně.
Účastníky draŽby nesmějí být draŽebník organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jeŽ je jeho statutámím
orgánem nebo č|enem jeho statutárního nebo jiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, kteý na této draŽbě činí
úkony draŽebnika, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsou_li navrhovateli
této draŽby; nikdo nesmí draŽtt zaně.
Účastníkem ďraŽby též nesmí bý osoba, která je ve vztahu k některé z osob (draŽebníka organizující a
provádějící tuto draŽbu, osoba, jeŽ je jeho statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného
orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, který na této draŽbě činí úkony dražebníka) osobou blízkou, společníkem'
osobou ovládanou nebo osobou. která s ní tvořím koncerr-r; nikdo nesmí draŽit za ně.

Pokud to povaha předmětu dražby nelylučuje, je přípustná společná účast více účastníků draŽby za učelem
společného nabytí předmětu draŽby. Podmínkou společné účasti na draŽbě je, že bude před zápisern spo|ečných
účastníků do seznamu účastníků draŽby předloŽeno draŽebníkovi čestné prohlášení vŠech společných účastníků
ďraŽby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraŽeném předmětu draŽby,jakoŽ i zmocnění osoby
oprávněné společné účastníky na draŽbě Zastupovat a které bude opatřeno úředně ověřenými podpisy všech
společných účastnftů ďraŽby ' S ýimkou určení osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat není
Žádné omezení obsaŽené v prohlášení účastníků draŽby nebo vyplývající zjejich případné dohody vůči
draŽebníkovi ani vůči třetím osobám účinné. Společní účastníci draŽby odpovídají za uhradu ceny dosaŽené

lydraŽením společně a nerozdílně.

Účastník dražby j e pÍed zahájením draŽby povinen na lryzváni draŽebníka nebo osoba j ím písemně pověřená
(a) doloŽit svou totožnost platným prukazem totoŽnosti
(b) v případě právnických osob doloŽit originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku (jiného

rejstřftu, ve kterém je právnická osoba zapsána) ne starším šesti měsíců, Že jsou oprávněni jménem
účastníkajednat

(c) v případě zastoupení na základě plné moci pak i písemnou plnou mocí opatřenou úředně ověřeným
podpisem zmocnitele

(d) doloŽit své čestné prohlášení, že nejsou ve smyslu příslušných ustanovení $ 3 a $ 36 zákona č. 2612000 Sb.
osobami rryloučenými z draŽby, v případě zastoupení na základě p|né moci pak čestné prohlášení zmocnitele

účastníka draŽby, že zmocnitel není osobou vyloučenou zdraŽby, pokud takové prohlášení není součástí
plné moci

(e) dát Se Zapsat do semamu účastníků draŽby
(0 způsobem stanoveným v draŽební lyhlášce doloŽit sloŽení draŽebníjistoty
(g) po prokázání sloŽení dražebníjisto\l pÍevziÍ dražební číslo.

Mimo účastníků draŽby a pracovníků příslušného živnostenského úřadu a Ministerstva pro místní rozvoj'
pověřených kontrolou ďraŽby, můŽe být draŽbě přítomna kaŽdá osoba, která zaplatila vstupné ve l"ýši 1 00,00 Kč.
Vybrané vstupnéje součástí výtěžku draŽby.

Účastníci draŽby a ostatní přítomní na draŽbě jsou v průběhu jejího konání povinni nerušit průběh draŽby
chováním odporujícím dobrym mravům a dodržovat draŽební řád, ktený bude lyvěšen před vchodem do
místnosti, v níž se koná draŽba v době zahájeni zápisu účastníků dražby.

l0. Úhrada ceny dosažené vvdraženÍm

VydraŽitelem složená draŽebni jistota a její příslušenství se započítávaji vydraŽiteli na cenu dosaŽenou
vydražením.

Zbývajicí část ceny dosaŽené q'draŽením je vydraŽitel povinen do 10 dnů od skončení draŽby uhradit
draŽebníkovi, není-li dále stanovenajiná lhůta k úhradě ceny dosažené vydraŽením.

Není-li cena dosažená vydraŽenim vyšši než 200.000,00 Kč, je qldraŽitel povinen uhradit cenu dosaŽenou
r,ydraŽením ihned po skončení draŽby.

Je-li cena closažená vydražením vyšší než 500.000,00 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydražením do 60-ti dnů od skončení dražbyo a to

(a) vhotovosti složením na účet dražebníka číslo účtu 15261064110600 vedený u GE Money Bank a.s.,
variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka draŽby,

(b) v hotovosti v kanceláři dražebníka, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka
draŽby

Strana 9
D 2712011



(c)

(d)

převodem zúčtu u banky ve prospěch účtu dražebníka číslo účtu 1526l064110600 vedený u GE Money
Bank a.s., variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka draŽby,
poštovní poukázkou na účet draŽebníka číslo účtu 15261064110600 vedený u GE Money Bank a.s.,
variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka draŽby.

Byla-li vydraŽitelem sloŽena dražebni jistota ve formě bankovní záruky, je vydraŽitel povinen uhradit cenu
dosaženou qzdraŽením v plné qýši v termínu a splatnosti některým ze způsobů uvedených v tomto bodě.
DraŽebník je pak povinen bez zbýečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydraŽiteli záruční listiny.

Cenu dosaŽenou vydraŽením nelze uhradit započtením.

Platba směnkou, platební kaftou nebo šekem je nepřípustná.

Uhradili vydražitel cenu dosaženou vydraŽením v terrnínu splatnosti, pÍechází na něj vlastnictví předmětu
draŽby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a
draŽebník je oprávněn po něm poŽadovat úhradu škody' kterou tímto jednáním způsobil (úhrada škody bude
čerpána ze složeté dražebníjistoty, případně poŽadováno plnění bankou poskytující bankovní záruku)'

l l. Podmínky odevzdání předmětu dražbv vydražiteli

JestliŽe nabyl r,ydraŽitel vlastnictví k předmětu draŽby, die $ 30 zák. č. 2612000 Sb.' je draŽebník povinen předat
vydraŽiteli předmět draŽby a listiny, které osvědčují vlastnictví ajsou nezbytné k nakládání s předmětem draŽby
nebo osvědčují jiná práva *rydraŽitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost, předává předmět draŽby
r,ydraŽiteli za učastt draŽebníka bývalý vlastník. o předání předmětu draŽby bude sepsán protokol "Předání
předmětu draŽby", kteý podepíŠe dražebník, bývalý vlastník a vydraŽitel.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu draŽby nese r,rydraŽitel, vyjma nadbytečných nákladů
vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo draŽebníka.
Nebezpečí škody na předmětu draŽby pŤechází z jejího drŽitele na vydražite1e dnem předání předmětu draŽby,
týŽ den piechází na vydraŽítele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem draŽby. Je-li
vydraŽitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydraŽitei.

12. Závěrečná ustanovení

Tato dražební vyhláška byla vydána draŽebníkem níŽe uvedeného dne a bude ve lhůtách stanovených zákonem
č' 2612000 Sb' o veřejných draŽbách pted zahájením dražby:

(a) Zveřejněna na úřední desce Magistrátu města olomouce a na úřední desce obecního uřadu Lutín
(b) zveřejněna na centrální adrese www.centralni-adresa.cz
(c) zaslána osobám uvedeným v $ 20 odstavec 5 zákona č.2612000 Sb.
(d) údaje zdraŽební vyhlášky budou uveřejněny vperiodickém tisku určeném pro území územního

samosprávního celku, vjehoŽ obvodu se nemovitostnacházi nejméně 15 dnů před konáním dražby

Tato draŽební lyhláška bude lyvěšena spolu se všemijej ími případnými dodatky před zahájením draŽby ve
veřejně přístupné části objektu, v němŽ se dražba koná.

Stejnopis draŽební vyhlášky uložený u draŽebníkaje podepsán navrhovatelem a draŽebníkem ajejich podpisy
jsou úředně ověřeny.

V Olomouci dne 1 6. 1 I .20 I 1

Dražby-.net s.r.o.
Vlasta Rezníčková, prokuristka

V Olomouci dne 16.1 I .201 1

Mgr. Daniel Procházkao advokát
správce konkursní podstaty

dražebník

Vvvěšeno dne: 23.1L.201-1-Séjmuto dne:

navrhovatel


