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7. Drqžebnik:

DRAŽEBNÍ VYHtÁŠKA
o provedení nedobrovolné dražby

dle § 43 zákona č.2612000 sb. V platném znění

č,j. 5/2015 ND

Dražební centrum s.r.o-,lČ:242 25 2o7, se sídIem: Biskupský dVůr 2095/8, NoVé Město,
110 00 Praha, zapsaná vob€hodním rejstříku u Městského soudu VPraze, oddíl: c,
uložka: 190366
(dále jen,,dražebník")

Magnetic hills s.r.o., |Č:287 !7 347,5e sídlem: Lipská 4696, 430 o1 chomUtoV, zapsaná

v obchodním rejstříku u Kíajského soudu v Ústí nad Labem, odd í|: C, v|ožka 28438
(dále jen,,navrhovatel")

Žalská Eva, nar. 25. 05. 1945, bwem Dě|nická 1200, 407 47 Varnsdorf

|dá|e jen ,,dlužník1

2. Novrhovdtel:

3. Dlužník:

4- Místo, datum a čds zahóieni drožbv:
Dražba se bude konat na adrese Tomíčkova 228719, 148 00 Praha 4 ve 2. patře v kancelářskó části objektu
oBl, dne 21. ()4.2015. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora (po ukončení zápisu účastníků
dražby), a to v 11:00 hod. Zápis účastníků dražby se bude konat V místě konánídražby od 10:30 hod.

5. označeni q ,pecifikdce předmětu drdžbv o popis ieho stdvu:
r Parcela č. 2125, o výměře 881 m', druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří

a součástíje stovbo: Varnsdoď, č.p. 1200, rod. dům

o Parcela č, 2127, o výměře 1495 m', d ruh pozemku: za h rada, způsob ochrany: zemědělský pů d ní fond

vše nacházející se v katastrálním území Varnsdoď, obec Varnsdorf a zapsané na listu vlastnictví č. 390 V

katastru nemovitostí Vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
Vlastníkem předmětu dražby je paníŽalská Eva, nar. 25. 05, 1945, bltem Dělnická 1200, 407 47 Varnsdorf.

Nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, se dVěma nadzemními podlažími, le zděný, Má
sedlovou střechu, krytina je z pozinkovaného plechu a osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován,
k|empířské prvky jsou z pozinkovaného plechU. okna jsou dřevěná špaletová a Zdvojená, fasáda je vápenná, z

části zateplená bez povrchu. V domě jsou tři byty dispozice 2+1, pouze dVě koupelny. Jedna se sprchorn/m

koutem. jedna s VanoU, V domě jsoU dVě spIachova€í Wc, Vytápěníje V přízemí |okální kamínky na pevná paliva,

Ve Zbytku domu pak ústřední etážové 5 plynovým kotlem. stav domu je zhoršený, celkové Vybavení je spiše
podstandardní. Dům je dle sdělení vlastníka starý nejméně 100 roků, Dům je napojen na elektřinU, Veřejný
vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemkU se dále nacházejívedlejší stavby, garáž a porosty.
Znalec nebyl v|astníkem do nemovitosti Vpuštěn, proto některé údaje V ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího
stavebně technického provedenía dle informacíod vlastníka. Rozměry byly odhadnuty dle mapou/ch podkladů,

Podrobný popis je uveden Vposudku znalce, který je možno společně sdalšími informacemi Vyžádat U
dražebníka na tel. 77s 542 68],"17s 537 503, info@drazebnicentrum,cz, ggg.!l3z9b!i!!$!!!.!].

zástavní práva, věcná břemena a další závazky a omezení váznoucí na předmětu dražby
ZástaVní práVo smluVní, k zajištění|

existující pohledáVky ve výši 382 000,- Kč s příslUšenstvím
budoucípohledávky do \^iše 1528 000,- Kč s příslušenstvím
budoucí pohIedáVky do výše 382 000,- Kč 5 pří5lušenstvím

pro Magnetic hi|ls s.r.o,, Lipská 4696, 430 01 chomutov, RČllČo| 28777341,; dle Smlouvy o zřízení "

zástavního práva podle obč.z. Ze dne 2'8.05.2014. PráVni účinky Zápisu ke dni 29. 05.2074-zápis
proveden dne 25.05. 2014; uloženo na prac, Rumburk. Zápis V katastru nem. č. v-7]1312074-531
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o Závazek neumožnit zápis nového zást. práVa namísto starého; d|e Smlouvy o zřízení
zástavního práva podle obč.z. ze dne 28. 05. 2014. Právní účinky zápisu ke dni 29.05.2OI4.
Zápis proveden dne 25. 06. 2014; uloženo na prac. Rumburk. Zápis V katastru nem, č. Z,

1700/2014-531 a č. V -1713/2014-537.
o ZáVazek nezajistit Zást, pr. Ve Výhodnějším pořadí nový dlUh; dle smlouvy o zřízení zástavního

práVa podle obč.z. ze dne 28. 05.2074. Právní účinky zápisu ke dni 29. 05. 2074. zápis
proveden dne 25, 06, 2o14; uloženo na prac, Rumbuík. Zápis V katastru nem. č. z-7700/2074,
531a č. v -77 73 /2074-537.

- Zástavní právo soudcovské, k zajištění pohledávky Ve výši 42 408,- Kč s přís|ušenstvím. Pořadí

50udcovského zástavního práva se řídí dnem 14. 08, 2013, pro Deprint s,r,o., Šimonova 1101/10, Řepy,

163 00 Praha 6, RČ/lČo: 27718166; dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod. zřízením soud.

zástavního práva okresního soudu v Děčině č.j.: 8 E-6/2o73 -6 ze dne 29. 08, 2013. Právni moc ke dni

24, 03.2074. Právní účinky Zápisu ke dni 17. 04.2074. Zápis proveden dne 13, 05. 2074. zápi' ý
katastru nem. Č. V-178412014-531.

- Uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné dle oznámení o uzavření smIouvy o provedení

dražby nedobrovolné č.j. 5/2015 ND s ohledem na ustanovenídle § 40 a § 41 zák,č, 2612000 sb ze dne
74.o7,2075. Právní účinky zápisu ke dni 14. 01. 2015, Zápis proveden dne 20. 01. 2015. Zápis V katastru
nem, č. Z 120/2015-531,

6. ceno předfiětu dražbv:
obvyklá cena předmětu dražby byla zjištěna Znaleckým posudkem č. 4227-26/2075, vypracoval dne 02, 02.

2015, lng.lan Šíma, Hostkovice 46, 783 57 Tršice, a to ve V}',ši 800.000,- Kč.

7, Neinížší podóní:

8. Minimólní Dříhoz:

9. Drqžební iístoto:

400.000,- Kč

10.000,- Kč

120.000,- Kč

Způsob úhrady dražebníjistotY je přípUstný:
. na účet díažebníka č, ú,205405001/0600, Vedený u GE Money Bank, a.5.

ya!i!_bi]_dtrly!Ob9]c_E j e:

- lČo píáVnické osoby nebo fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
čí5lo re8istrace, event. DlČ u práVnickÝ€h osob neZapsaných v obchodním rejstříkU

- rodné číslo fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku (bez lomítka)

§pc!!Í!!kji!!lyEbqE!1 j e | 520í5
. v hotovosti k rukám dražebníka v den a v místě konání dražby před jejím zahájením

Lhůta pro úhradu dražebníjistoty začiná dnem uveřejnění této dražební vyh|ášky na centrální adrese a končí
zahájením dražby. Účastník dražby je povinen složit dražební jistotu prokazatelným způsobem Wlučujícím
.iakékoljv pochybno5ti a V dostatečném předstihu před dražbou tak, abV mohl dražebník složení dražebníjistoty
hodnověrně ověřit,
Pokud bV složení dražební jistoty nebylo provedeno způsobem Vylučujícím jakékoIjV pochybnosti či s
dostatečným předstihem před zahájením dražby, Vystavuje se zájemce o účast V dražbě riziku, že nebude k

dražbě připuštěn, K odstranění tohoto rizika je Vhodné, aby zájemce o účast na dražbě Způsob a jemu

odpovídající nejzazšítermín složení dražebníjistoty s dražebníkem V dostatečném termínu konzultoval.

Dokladem o složení dražební iistotv ie:
. ba n kou potvrzený výpis z ba n kovn ího ú čtu účastn íka d ražby potvrzující, že z n ěj byla od epsán a částka

odpovidající \^/ši dražební]'istoty touto dražební vyhláškou stanovené ve prospěch dražebníka
. bankou potvrzený pokladní doklad potvrzující složení částky odpovídající \.iši dražební jistoty touto

dražebn í vyhláškou stanovené ve prospěch dražebníka,
. při platbě V hotovosti k rukám dražebníka - potvrzen í vystavené dražebníkem potvrzující složen í částky

odpovídajíc í Výši dražebníjistoty touto dražebnívyhláškou stanovené Ve prospěch dražebníka.
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Vrácení d ražebn í jistoty:
Dražební ji§tota bude účastníkům dražby, kteří se nestanou Vydražjteli, vrácena bez zbytečného odkladu,
nejpozdě.ii však do tří pracovních dnů, po skončenídražby stejným způsobem, jakým byla složena, nebo nenili
to možné, na bankovníúčet sdělený dražebníkovi písemně účastníkem dražby,

70. Datum, čgs o místo konání prohlidkv předmětu drdžbv:
l. prohlídka - dne 13. 04. 2015 v 13:00
ll. prohlídka - dne 20. 04. 2015 v 13:00
Sraz zájemců o prohlídku je před Vchodem do budovy č. p. 1200, na adrese 9ěb!g&!.1?99t]!9zf!zJg!!§d9!L

77. Účqstníci drqžbv:
Účastníky dražby mohou být osoby způsobilé k právním úkonům (osoby se mohou vdražbě dát zastupovat
zástupcem na základě plné moci s úředné oveřeným podpisem). Účastníky dražby nesmějí b\^ osoby, které
nemohou nabýVat Vlastnictví a práV k předmětům dražby, tj, osoby, na jejichž majetek by| 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 lryrovnání, Dále se dražby nesmí účastnit
osoby, U nichž by vdůsledku nabytí Vlastnictví předrnětu dražby mohlo dojít kvyloučení, omezení nebo
narušení hospodářské soutěže. Dražjt nemohou osoby, které nesložily dražební jistotu nebo její složení
dostatečně neprokázaly ne.ipozději při Zápi5u, dále Wdražitel, který způsobil zmaření dražby téhož předmětU

dražby u téhož dražebníka, z dražby jsou rovněž vyloučeni zaměstnanci živnosten5kého úřadU a Ministerstva
pro místní rozvoj, kteříjsoU pověřeni kontroloU dražby, licitátor, Zaměstnanci dražebníka; za tyto o5oby nikdo
nesmí dražit,

ldentifikace účastníka dražby:
a) je,li účastníkem dražby práVni€ká osoba, je nutné předložit - výpis z obchodního rejstříku, občan5ký průkaz

a plnou moc při zastupování statutárního zástupce,

b) je-li účastníkem dražby fyzická osoba podnikající, je nutné předložit - Živnostenský list (a je li zapsána
Vobchodním rejstříku, iVýpis zoR), občanský průkaz, Vpřípadé společného jmění manželů je vhodné
předložit čestné prohlášeníobou manželů,

c) je-li účastníkem dražby fyzická osoba nepodnikající, je nutné předložit občan5ký průkaz, v případě

společného imění manželů je vhodné předložit čestné prohlášeníobou manželú,

d) je-li účastníkem dražby Více osob (nabývání do spoluvlastnjctví), je nutné předložit čestné prohláŠení

těchto osob o tom, že se dohod|y na společném postupu při veřejné dražbě konané dle této dražební
tryhlášky, že se dohodly na výši svých spoluvlastnických podílů pro případ vydražení (spolu sjejich
specifikací}, že společně a nerozdílně uhradí dražebníjistotu, že vydraž!li předmět dražby, uhradíspolečně
a nerozdí|ně cenu dosaženou vydražením, že je čestné prohlášeni závazné, nevypověditelné a nezrušitelné
minimálně do doby převzetí Vydraženého předmětu dražby a že na základě zvláštní p|né moci zmocňují
spo|ečného zástupce, aby se dražby účastnil a jménem těchto osob výše uvedený předmět dražby dražil.

Dále.ie nutné předložit plnou moc zástupce oprávněného se za tyto osoby účastnit dražby a smlouvu o

sdružení (je-li uzavřena), Podpi5y na plné moci a čestném prohlášenímusejí b,lt úředně ověřeny-

72. Obecné informace o průběhu dražbv:
Účastníci dražby mají na dražbu vstup bezplatný a přístup do prostor konání dražby jim je umožněn před

zahájením dražby, Da|šíosoby mohou být dražbě přítomny jako hosté, Vstupné pro hosty dražby činí 100,- Kč

na osobu a den. Účastník dražby se zapíše do seznamu účastníků dražby po prokázání totožnosti nebo
oprávněníjednat za účastníka dražby a je povinen prokázat složení dražebníjistoty dle této Vyhlášky a dále je

povinen doIožit své čestné prohlášení, že neníosobou vyloučenou z dražby, Účastník dražby svým podpisem do
seznamu účastníků dražby vyjadřuje souhlas s touto dražební Vyhláškou a záVazek řídit se jejími ustanoveními a

pokyny dražebníka a Iicitátora. Dále svým podpisem účastník dražby potvrzuje, že zap|atil dražebnijistotu Ve

§tanovené \^iši a lhůtě, převzal dražební čísIo a ZaVazUje se k úhradě Vydražené ceny, pokud 5e stane '
vydražitelem, Dražba se zahajuje proh|ášením liiitátora, že zahajuje dražbu a pokračuje vvvoláním, Obsahem
Vyvo|ání je označení a popis předmětu dražby a jeho odhadnutá nebo zjištěná cena, údaje o právech a
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závazcích na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud mají podstatný vliv na hodnotu předmětu

dražby, údaje o nájemnich smlouvách, ne.inižší podání a stanovený minimální příhoz. Účastníci dražby činí po

vyzvání svá podání zřetelným zvednutím dražebního čísla a vyřčením jimi nabízené ceny. Není,li přes dvojí
vyzvání licitátora k učinění Vyššího podání něktenim z účastníků dražby vyšší podání učiněno, oznámí licjtátor
ještě jednou poslední podání. Po této třetí VýzVě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání.

t]činěnÝm podáním je účastník dražby vázán, Udělením příklepu je dražba skončena,
Veškerá podání mohou být činěna Výhradně V českém jazyce a V měně cZK - koruna česká.

13, předkupní práva o pohledávkv drgžebnich věřitelů:
osoby, které mají k předmětu dražby předkupní právo, jsou povinny doložit dražebníkovi své právo
předIožením orjginálů nebo úředně ověřených opisů listin, na základě kterých předkupní právo vzniklo, a to do
Zahájenídražby.
Dražebník upozorňuje dražební Věřitele, že mohoU sVé pohledáVky přihlásit u dražebníka, Tyto lze přihlá5it do
15 dnů před zahájením dražbv, a to Včetně příslušenství ke dni konání dražby, Jejich Vznjk a zajištění práVem k
předmětu dražbv je nUtno doložit listinami V originále nebo úředně ověřených opisech, podpis dražebního
věřitele na přihlášení pohledáVky musí b,ít úředně ověřen.

Ke dni Vyhotovení dražební vyhlášky je přihlášena pohledávka dražebního Věřitele, a to navrhovatele -
Magneti€ hills 5.r.o.,lČ:287 17341,se5ídlem: Lipská 4696,43o 01chomutov, Ve \.ýši s57.720,- Kč.

74. Úhrada cenv wdrožením:
Vydražitelem se stáVá účastník dražby, který učinil nejVyššípodání, na jehož základě mu licitátor Udělil příklep.

NeprodIeně po ukončenídražbV je WdražiteI povinen podepsat protokol o provedené dražbě.

Dražební jistota a její příslušenství 5e započítají Vydražiteli na cenu dosaženou Vydražením, VydraŽitel je

povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 10 dnů od skončení dražby, pokud tato nepřesáhne částku

5.0o0.00o,- Kč, jinak je povinen ji Uhradit v souladu se zněním Zákona č, 2612000 sb, v platném znění do 30 dnŮ

od skončenídražby.

Cenu dosaženou vydražením je Vydražitel povinen uhradit některým z níže Uvedených způsobů:
. na účet dražebníka č, ú.205405001/0600, Vedený u GE Money Bank, a. s.,

y9!.e_bj]_úO-§y!!_b9]cE j e :

- lČO právnické osobv nebo fvzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
- číslo re€istrace, event. DlČ u práVnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku
- rodné číslo fyzické osoby nezapsané v obchodnírn rejstříku (bez lomítka)

datum narození fyzické osoby - cizího státního příslušníka (bez dělicích znamének, pouze číselné
vyjá d řen í)

5pecifickÝm svmboIem je: 520í5
. v hotovosti k rukám dražebníka na adrese společnosti

cenu dosaženou vydražením ne|ze dodatečně snížit, cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením-
Platba směnkou, platebni kartou či šekem je nepřípustná.

75. Přechod vlastnícfuí d potvrzení o nabyti vlastnictvi:
Uhradil li Vydražitel cenu dosaženou vydražením Ve stanovené |hůtě, přecházi na něj Vlastnictví předmětu

dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě na vydražitele nepřecházíV|astnické práVo, a dražba je

zmařena zviny VydražiteIe, Dražebník Vydá bez zbYtečného odkladu Vydražiteli, který nabyl Vla5tnictví
předmětu dražby, dVě vyhotovení písemného potvrzení o nabytí Vlastnictví předmětu dražby. Písemné
potvrzen í obsah uje označení předmětu dražby, býValého Vlastníka, dražebnika a VydražiteIe. Pří]ohou potvrzení

o nabytí Vlastnictví musí být doklad, z něhož bude zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené Vydraženim,

Podpis dražebníka na potvrzenío nab}tíVlastnictví mUsí být úředně ověřen, nejde,li o vydraženívěcí movitých,
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16. zmdření drožbv wdražítelem:
Je li dražba zmařena Vydražitelem nebo Vydražila-li předmět dražby o5oba, jež je z dražby vyloučena, dražební
jistota složená Vydražitelem se použije na náklady zmařené dražby, Koná,li se opakovaná dražba, zúčtuje se
zbývaiící část dražební jistotY složené VYdražitelem, který způsobil zmaření dražby, na náklady opakované
dražby, Po úhradě nákladů dražby a opakované dražby se zbýVajícíčást VrátíVydražateli, který způsobil zmaření
dražby. Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit tu část nákladů
dražbv, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená; to platí i pro náklady opakované dražby konané v
důsledku zmaření předchozí dražby Vydražitelem.

17, Podmínkv odevzdání předfiětu drdžbv:
Nabylli Vydražitel vlastnictví předmětu dražby, je dražebník povinen mu bez zbytečného odkladu předat
předmět dražby a listiny, kteíé osvědčujívlastnictví a jsou nezbytné k nak|ádání5 předmětem d.ažby, Předmět
dražby bude vydražiteli předán V termínu, který vydražitel s dražebníkem předem dohodne, a bude předán po

doplaceníceny dosažené vydražením a po úhradě nákladů na předánía převzetí předmětu dražby včetně DPH.

Na tuto částku dražebník vystavířádný daňový doklad, jakmile bude VYdražitelem tato úhrada provedena.
Pro úhradu této částky vydražite| použije účet shodný s účtem pro doplacení cenY dosažené vydražením,
Dražebník Vyhotoví předáVací protokol Ve smyslu Zněnízákona č, 26/2000 sb, V platném znění.
Vydražitel nese veškeré náklady spojené spředáním a převzetím předmětu dražby Vyjma nadbytečný€h
nákladů vzniklých z důvodů na 5traně bývalého v|astníka či dražebníka,

78. NebezDeči škodv, odpovědnost zo vadv:
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na Vydražitele dnem předání předmětu dražby;

Vtýž den přecházi na Vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou V souvislosti s předmětem dražby a od
tohoto dne má Vydražite| práVo na užitky a požitkv z předmětu dražby a současně povinnost předmět dražby na

svůj náklad udržovat. Je-li Vydražite| Vprodleni s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a
odpovědnost Za škodu VYdražitel. Vydražitel přebírá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a může se tudíž
domáhat poUze odpovědnosti za Vady předmětu dražby, o jejichž neexistenci bylvýslovně ujištěn. Navrhovatel
zaručUje Vlastnosti předmětu díažby a odpovídá za jeho Vady pouze Vrozsahu stanoveném touto draŽební

vyhláškou.

19. Daňové osDektv:
Vvdražitel je povinen uhradit daň z převodu nemoVitostí. Základem daně je cena dosažená vydražením-

V Praze dne 11.02, 2015

Dražební centrum 5.í.o.
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