EURODRAŽBY.CZ a.s. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941
Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA
vyhotovená dle § 43 zák.č. 26/2000 Sb.
Č. j: 228/2009-N
Bod 1.

Touto ”Draţební vyhláškou” se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby
se stanovuje na 30. listopadu 2009, na adrese budova HOLIDAY INN BRNO,
Kříţkovského 20, 603 00 Brno Zahájení draţby bude provedeno prohlášením licitátora (po
ukončení zápisu účastníků dražby), a to ve 14:20 hod.
Bod 2.
Draţebník:
EURODRAŢBY.CZ a.s., IČ: 25023217
U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8
zastoupená předsedou představenstva Radimem Hasmanem
tel.: 800 900 490, fax: 234 769 009
e-mail: info@eurodrazby.cz

www.eurodrazby.cz
Navrhovatel:
KC GROUP s.r.o.
Příční 120/12, 602 00 Zábrdovice, Brno
zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vloţka 50645, IČ: 276 70 155
zastoupená Alešem Kaláškem (na základě plné moci)
Dluţník:
Dvořáčková Danuše, nar. dne 12.1.1957, Dvořáček Jiří, nar. dne 16.2.1983, Dvořáček
Pavel, nar. dne 23.12.1984 a Ţáková Danuše, nar. dne 10.6.1981 všichni trvale bytem
Ant.Štourače 734, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zástavce a vlastník předmětu draţby:
Dvořáčková Danuše, nar. dne 12.1.1957, trvale bytem Ant.Štourače 734, 593 01 Bystřice
nad Pernštejnem, je vlastníkem ideální 1/4 předmětu draţby, dále
Dvořáček Jiří, nar. dne 16.2.1983, trvale bytem Ant.Štourače 734, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, je vlastníkem ideální 1/4 předmětu draţby, dále
Dvořáček Pavel, nar. dne 23.12.1984, , trvale bytem Ant.Štourače 734, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, je vlastníkem ideální 1/4 předmětu draţby a dále
Ţáková Danuše, nar. dne 10.6.1981, trvale bytem Ant.Štourače 734, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, je vlastníkem ideální 1/4 předmětu draţby
Bod 3.
Označení předmětu draţby:
Parcela p.č. 1172/6
o výměře 185 m2
zahrada
Parcela p.č. 1172/14
o výměře 33 m2
ostatní plocha
Parcela p.č. 1172/15
o výměře 70 m2
zastavěná plocha a nádvoří
budova Bystřice nad Pernštejnem, č.p. 734, bydlení, stojící na Parcele p.č.
1172/15
Jak jsou tyto nemovitosti zapsané na LV č. 1148, pro k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, obec
Bystřice nad Pernštejnem, část obce Bystřice nad Pernštejnem, okres Ţďár nad Sázavou u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu – KP Bystřice nad Pernštejnem.
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Popis předmětu draţby:
Jedná se o podsklepený rodinný dům se 2. NP a půdou v obci Bystřice nad
Pernštejnem, okres Ţďár nad Sázavou.
V obci je poměrně široká občanská vybavenost, co se týče vybavenosti správního,
nákupního, stravovacího charakteru. Město Bystřice nad Pernštejnem je obcí s rozšířenou
působností a pověřeným obecním úřadem a centrem okolního mikroregionu. Kompletní
moţnosti ve všech směrech se nabízejí v městě Ţďár nad Sázavou v dosahu hromadné
dopravy.
Nemovitosti se nachází v městě Bystřice nad Pernštejnem v klidné boční ulici Antonína
Šťourače východně od centra města na jeho okraji. Město Bystřice nad Pernštejnem se
nachází cca 29 km východně od bývalého okresního města Ţďár nad Sázavou a cca 63 km
severovýchodně od krajského města Jihlava. Ulice Antonína Šťourače je snadno dostupná
z ulice Rácová coţ je jedna z hlavních dopravních tepen procházejících městem Bystřice
nad Pernštejnem s napojením na výpadové komunikace a centrum města. Obec je napojena
na krajské silnice 2. a 3.třídy a státní silnici 1.třídy č.19. Obec je napojena na hromadnou
dopravu autobusovou linkou se zastávkami v dostupné vzdálenosti. Ţelezniční stanice se
nachází přímo v obci. Okolní krajina je kopcovitá, převáţně souvisle zalesněná, intenzívně
zemědělsky obdělávaná v malém rozsahu.
V lokalitě jsou rozvedeny inţenýrské sítě v rozsahu: elektro 230/400 V, obecní vodovod a
kanalizace, zemní plyn.
Rodinný dům:
V lokalitě je zástavba převáţně rodinných a bytových domů. Rodinný dům je začleněn do
zástavby jako řadový vnitřní. Přístup i příjezd z veřejné komunikace je přes zpevněné plochy
v předzahrádce.
Rodinný dům je zcela podsklepený se dvěmi nadzemními podlaţími a půdou, byl postaven
asi v sedmdesátých letech minulého století. U domu je zahrada o výměře 185 m2.
Zaloţení objektu:
Izolace proti vodě:
Svislé konstrukce:
Stropní konstrukce:
Střecha:
Střešní krytina:
Klempířské konstr.:
Fasády:
Vnitřní úpravy povrchů:
Schody:
Okna:
Dveře:
Podlahy:
Vytápění objektu:
Elektroinstalace:
Rozvody vody:
Kanalizace:
Vybavení kuchyní:
Hygienické zařízení:
Ostatní:

Na základových pasech
Vodorovné a svislé
Zděné
S rovným podhledem
Sedlová, krov dřevěný
Pálená taška
Z pozinkovaného plechu v kompletním rozsahu střešních a fasádních prvků
Břízolitová omítka
Vápenné omítky hladké, keramické obklady
Standardní
Dřevěná
Dřevené
Standardní
Ústřední teplovodní
230/400 V
Studené i teplé
Ze všech hygienických zařízení
Standardní kuchyňské linky a sporáky
Splachovací WC, umyvadla, vany
Rozvody veřejného telefonu a televizních antén

Pozn.: Znalci nebyl umoţněn vstup do nemovitosti.
Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval soudní
znalec Ing. Jiří Kozák.
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Podrobnější
informace
získáte
u
společnosti
EURODRAŢBY.CZ
a.s.,
www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490 fax: 234 769 009, e-mail: info@eurodrazby.cz,
případně při prohlídkách.
Na předmětu draţby váznou tato práva:
- Zástavní právo smluvní – ve výši 1.247.760,- Kč a příslušenství, KC GROUP s.r.o., IČ:
276 70 155, Příční 120/12, Brno-střed-Zábrdovice, 602 00 Brno 2. Smlouva o zřízení
zástavního práva podle obč.z ze dne 10.01.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni
23.01.2008. Souhlasné prohlášení o změně zástavního věřitele postoupením pohledávky
ze dne 06.03.2008. Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupení
pohledávky ze dne 20.05.2009.
- Nařízení exekuce – pro Dvořáčková Danuše, Ant. Šťourače 734, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, nar. dne 12.1.1957. Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu
ve Ţďáru nad Sázavou 12 Nc-1053/2009-12 ze dne 27.07.2009.
- Nařízení exekuce – pro Dvořáček Jiří, Ant. Šťourače 734, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, nar. dne 16.2.1983. Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu
ve Ţďáru nad Sázavou 12 Nc-1053/2009-12 ze dne 27.07.2009.
- Nařízení exekuce – pro Dvořáček Pavel, Ant. Šťourače 734, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, nar. dne 23.12.1984. Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu
ve Ţďáru nad Sázavou 12 Nc-1053/2009-12 ze dne 27.07.2009.
- Nařízení exekuce – pro Ţáková Danuše, Ant. Šťourače 734, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem, nar. dne 10.6.1981 Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu
ve Ţďáru nad Sázavou 12 Nc-1053/2009-12 ze dne 27.07.2009.
- Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – na spoluvlastnický podíl ¼ pro Dvořáčková
Danuše, Ant. Šťourače 734, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, nar. dne 12.1.1957,
exekuce č.j. 12 Nc-1053/2009-12. Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Brno-venkov –
JUDr. Petr Kocián, 037 Ex-11081/09-21 ze dne 11.8.2009.
- Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – na spoluvlastnický podíl ¼ pro Ţáková
Danuše, Ant. Šťourače 734, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, nar. dne 10.6.1981,
exekuce č.j. 12 Nc-1053/2009-12. Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Brno-venkov –
JUDr. Petr Kocián, 037 Ex-11081/09-21 ze dne 11.8.2009.
- Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – na spoluvlastnický podíl ¼ pro Dvořáček Jiří,
Ant. Šťourače 734, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, nar. dne 16.2.1983, exekuce č.j. 12
Nc-1053/2009-12. Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Brno-venkov – JUDr. Petr
Kocián, 037 Ex-11081/09-21 ze dne 11.8.2009.
- Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – na spoluvlastnický podíl ¼ pro Dvořáček
Pavel, Ant. Šťourače 734, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, nar. dne 23.12.1984,
exekuce č.j. 12 Nc-1053/2009-12. Exekuční příkaz Exekutorského úřadu Brno-venkov –
JUDr. Petr Kocián, 037 Ex-11081/09-21 ze dne 11.8.2009.
Zástavní právo, zapsané v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu draţby neovlivňuje
hodnotu předmětu draţby, protoţe v souladu s § 58, odst.1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném
znění s přechodem vlastnictví k předmětu draţby zaniká.
Údaje v Draţební vyhlášce o předmětu draţby, zejména pak o popisu stavu předmětu
draţby a o právech a závazcích na předmětu draţby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle
dostupných informací. Navrhovatel za nesprávnost takových údajů neodpovídá.
Cena předmětu draţby:
Cena předmětu draţby byla zjištěna posudkem soudního znalce. Znalecký posudek podal
soudní znalec Ing. Jiří Kozák, Loukov 33, 768 75 Loukov u Kroměříţe, jako znalec
jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 17.6.2002, č.j. Spr. 3050/2001 pro
základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady /nemovitostí/ a pro základní obor
stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové a vypracoval dne 22.09.2009 posudek
s číslem 1362-112/2009 a stanovil cenu v čase a místě obvyklou a to na 2.400.000,- Kč.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Bod 4.
Prohlídka předmětu draţby:
Prohlídka předmětu draţby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne
2. listopadu 2009, v 15:00 hod.
2. termín dne
16. listopadu 2009, v 11:00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před objektem draţby.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět draţby v drţení nebo nájmu, neumoţní
řádnou prohlídku předmětu draţby, bude prohlídka provedena v rámci moţností.

Bod 5.
Nejniţší podání činí 1.200.000,- Kč
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč.
Účastníci draţby činí svá podání v Korunách českých.
Bod 6.
Draţební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč a musí být uhrazena:
a) bankovním převodem na účet draţebníka č.ú. 43-3332660287/0100 vedený u Komerční
banky a.s., variabilní symbol : v případě, ţe účastníkem draţby je fyzická osoba – rodné
číslo, právnická osoba – IČ. Do zprávy pro příjemce uveďte den draţby. Dokladem o
sloţení draţební jistoty je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o
odepsání částky ve výši draţební jistoty z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného
účtu,
b) v hotovosti v místě a v den konání draţby před jejím zahájením.
c) v hotovosti k rukám draţebníka na adrese U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 (po
předchozí domluvě),
d) formou bankovní záruky za zaplacení draţební jistoty. Účastník draţby je povinen ve
lhůtě pro sloţení draţební jistoty předat draţebníkovi originál záruční listiny. Záruční
listina musí obsahovat prohlášení banky, ţe uspokojí bez výhrad a námitek věřitele
(draţebníka) do výše 100.000,- Kč, jestliţe draţebník písemně oznámí bance, ţe dluţník
(vydraţitel) zmařil draţbu. Záruční listina nesmí obsahovat ţádná ujednání, která by
jakýmkoliv způsobem omezila draţebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani
nesmí obsahovat ţádná ujednání, která by ukládala draţebníkovi jakékoliv povinnosti,
vyjma povinnosti oznámit bance zmaření draţby dluţníkem, jako jsou předchozí výzvy
apod., ani nesmí obsahovat ujednání, které by umoţňovalo bance vznést jakékoliv
námitky či výhrady, vyjma námitky, ţe oznámení o zmaření draţby bylo učiněno aţ po
platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být platná minimálně 30 dnů po
skončení nejzazší lhůty pro úhradu kupní ceny. Draţebník bude v záruční listině označen
následovně : EURODRAŢBY.CZ a.s. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8, IČ: 25023217.
Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na
území ČR a musí být vystavena v českém nebo slovenském jazyce.
Vrácení draţební jistoty:
Účastníkům draţby, kteří se nestanou vydraţiteli, a sloţili draţební jistotu na účet, se vrací
draţební jistota bankovním převodem na účet, z kterého draţebník jistotu obdrţel, případně
na účet, který účastník uvedl v listině “Zapsání účastníků do draţby”, a to do třech
pracovních dnů ode dne konání draţby. V případě bankovní záruky vrátí draţebník záruční
listiny a to bez zbytečného odkladu. Nebyla-li draţební jistota sloţena na účet, vrátí
draţebník účastníkovi draţby, který předmět draţby nevydraţil, sloţenou draţební jistotu bez
zbytečného odkladu po skončení draţby.
Lhůta pro úhradu draţební jistoty začíná dnem 1.10.2009 a končí zahájením draţby.
EURODRAŽBY.CZ a.s.
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Účastník draţby je povinen doloţit při zápisu do draţby svou totoţnost, doloţit sloţení
draţební jistoty a doloţit své čestné prohlášení, ţe není osobou, vyloučenou z draţby,
popř. své oprávnění jednat za účastníka draţby.
Zastupování účastníka draţby:
účastník draţby se můţe dát v draţbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci
s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Bod 7.
Draţební jistota a její příslušenství se započítá vydraţiteli na cenu dosaţenou vydraţením.
Zbývající část ceny dosaţené vydraţením je vydraţitel povinen do 10 dnů od skončení
draţby uhradit draţebníkovi. Vydraţitel můţe provést úhradu ceny dosaţené vydraţením
bankovním převodem ve prospěch účtu draţebníka č.ú. 43-3332660287/0100 (variabilní
symbol : v případě, ţe vydraţitelem je fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ),
nebo poštovní poukázkou. Je-li cena dosaţená vydraţením vyšší neţ 5.000.000,- Kč, je
vydraţitel povinen uhradit cenu dosaţenou vydraţením do 30 dnů od skončení draţby.
Byla-li vydraţitelem sloţena draţební jistota ve formě bankovní záruky, je vydraţitel povinen
uhradit cenu dosaţenou vydraţením v plné výši v termínu její splatnosti, draţebník je pak
povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydraţiteli záruční listiny.
Cenu dosaţenou vydraţením nelze uhradit započtením, rovněţ platba směnkou je
nepřípustná.
Uhradí-li vydraţitel cenu dosaţenou vydraţením v termínu splatnosti, přechází na něj
vlastnictví předmětu draţby k okamţiku udělení příklepu. V opačném případě je draţba
zmařena a draţební jistota sloţená vydraţitelem včetně jejího příslušenství se pouţije na
náklady zmařené draţby. Koná-li se opakovaná draţba, zúčtuje se zbývající část draţební
jistoty na náklady opakované draţby. Po úhradě nákladů draţby a opakované draţby se
zbývající část vrátí vydraţiteli, který způsobil zmaření draţby. Vydraţitel, který způsobil
zmaření draţby, je povinen na výzvu draţebníka uhradit tu část nákladů draţby, kterou
nepokrývá draţební jistota jím sloţená; to platí i pro náklady opakované draţby konané v
důsledku zmaření předchozí draţby vydraţitelem.
Bod 8.
Osoby, které mají k předmětu draţby předkupní právo, jsou povinny doloţit draţebníkovi své
právo listinami v originále nebo úředně ověřené kopii, a to do zahájení draţby. Jinak je nelze
v draţbě uplatnit.
Draţební věřitelé mohou u draţebníka přihlásit své pohledávky v souladu s ustan. § 45 zák.
č. 26/2000 Sb., čímţ není dotčeno ustan. § 57 zák. č. 26/2000 Sb.
Bod 9.
Přihlášené pohledávky draţebních věřitelů:
KC GROUP s.r.o. ve výši :
- 600.000,- Kč na jistině dluhu
- 415.900,- Kč jako 12 neuhrazených splátek ke dni podání z odměny ze smlouvy o
půjčce
- 90.000,- Kč jako jednorázovou smluvní pokutu
- 600,- Kč za kaţdý den prodlení jako smluvní pokutu od 28.05.2008 do zaplacení
jistiny dluhu.
- Náklady rozhodčího řízení v celkové výši 52.000,- Kč
Bod 10.
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Jestliţe nabyl vydraţitel vlastnictví k předmětu draţby, dle § 53 zák. č. 26/2000 Sb je
draţebník povinnen předat vydraţiteli předmět draţby a listiny, které osvědčují vlastnictví a
jsou nezbytné k nakládání s předmětem draţby nebo osvědčují jiná práva vydraţitele vůči
předmětu draţby. Předání předmětu draţby proběhne nejpozději do jednoho měsíce od data
úhrady ceny dosaţené vydraţením. Bývalý vlastník je povinen po předloţení potvrzení o
vlastnictví a doloţení totoţnosti vydraţitele bez zbytečného odkladu předat vydraţiteli
předmět draţby. O předání předmětu draţby bude sepsán ”Protokol o předání předmětu
draţby”, který podepíše draţebník, bývalý vlastník a vydraţitel.
Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu draţby nese vydraţitel, vyjma
nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo draţebníka.
Ceník úkonů spojených s předáním je uveden na www.eurodrazby.cz .
V případě, ţe vydraţitel sloţil draţební jistotu na účet (podrobnosti v Bodu 6.),
draţebník mu z nákladů na předání předmětu draţby poskytne slevu ve výši 30%
z ceny bez DPH.
Nebezpečí škody na předmětu draţby přechází z jejího drţitele na vydraţitele dnem předání
předmětu draţby, týţ den přechází na vydraţitele odpovědnost za škodu způsobenou
v souvislosti s předmětem draţby. Je-li vydraţitel v prodlení s převzetím předmětu draţby,
nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydraţitel.
Bod 11.
Veškerá práva a povinnosti draţebníka, účastníků draţby i dalších osob, které budou na
draţbě přítomny či jejichţ práva budou provedením draţby dotčena, v této ”Draţební
vyhlášce” neuvedená, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 26/2000 Sb. a zákony
souvisejícími.
Tato draţební vyhláška byla sepsána ve 20 stejnopisech, z nichţ jedno vyhotovení je určeno
pro navrhovatele, dvě pro potřeby draţebníka a po jednom vyhotovení zašle draţebník
v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v § 43 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb.
V Praze, 25.září 2009

draţebník
EURODRAŢBY.CZ a.s.
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Radim Hasman
předseda představenstva
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