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: 028/2011-N
Bod 1.
Touto ”Draţební vyhláškou” se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby
se stanovuje na 31. května 2011, 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 Michaelou Paurovou (na základě plné moci)
tel. : 800 900 490, fax : 234 769 009
e-mail: info@eurodrazby.cz

www.eurodrazby.cz
Navrhovatel:
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782
zapsaná do OR v Praze, oddíl B, vloţka 1171
v zastoupení Kristýna Schwenznerová
Dluţník:
MUDr. Yifru Assefa, nar. dne 17.08.1957, trvale bytem Horní Václavov 142, 793 41 Václavov
u Bruntálu
Zástavce předmětu draţby:
Koky Koloman, nar. dne 23.12.1969, trvale bytem Mánesova 987/5, 792 01 Bruntál
Vlastník předmětu draţby:
Kubeša Pavel, nar. dne 18.02.1972, trvale bytem Mezina 86, 792 01 Bruntál
Bod 3.
Označení předmětu draţby:
 Parcela č. 649
o výměře 214 m2
zastavěná plocha a nádvoří
 Budova Bruntál č.p. 303
rod.dům
stojící na parcele č. 649
zapsané na LV č. 1443, pro k.ú. Bruntál-město, obec Bruntál, část obce Bruntál, okres
Bruntál, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj – KP Bruntál.
Popis předmětu draţby:
Jedná se o částečně podsklepený řadový koncový dům s 2.NP v obci Bruntál, okres
Bruntál.
Dřívější okresní město Bruntál s cca 17.200 obyvateli leţí na severní Moravě v blízkosti
hranic s Polskem. Sousedními okresy jsou Opava, Olomouc, Šumperk a Jeseník. Obec
Bruntál je po Krnovu druhým největším městem v bruntálském okrese. Je zde rozšířená
občanská vybavenost srovnatelná s ostatními bývalými okresními městy v kraji - pošta,
základní škola 1. - 9. ročník, gymnázium, střední školy, pracoviště vysoké školy,
zdravotnické zařízení, nemocnice, zdravotní střediska, praktičtí lékaři, zařízení Policie ČR, v
obci je kanalizace s připojením na čističku odpadních vod, vodovod, plynofikace. Další
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infrastruktura s kulturními, sportovními a jinými zařízeními je přiměřená k velikosti okresního
města - sportoviště, divadlo, kino, krytý bazén, muzeum, výstavní síň.
Předmětný objekt je kvalifikován jako krajní řadový dům a nachází se nedaleko centra města
Bruntálu na zastavěné parcele č. 649. Stojí na rohu ulic Okruţní a Krátká. Objekt byl napojen
na veřejný vodovod, kanalizaci, elektroinstalaci i zemní plyn. Příjezd k objektu po ulici
Okruţní.
Jedná se o řadový koncový dům, částečně podsklepený, se dvěmi nadzemními podlaţími.
Budova je po celkové rekonstrukci, která byla dokončena v roce 2006. Objekt je zděný
cihelným zdivem v tl. 700 - 800 mm v suterénu a 500 mm v nadzemních podlaţích, část
vnitřních příček je provedena nově, stropy nad suterénem jsou ţelezobetonové z desek do
ocelových nosníků u nadzemních podlaţí dřevěné trámové se záklopem a omítnutým
podhledem. Nově jsou provedeny sníţené sádrokartonové podhledy. Střecha je sedlová,
nepravidelného tvaru, tvořena dřevěným krovem vaznicové soustavy. Krytina je nová z
beternitových šablon na bednění. Okna jsou komplet nová dřevěná EURO dělená s
izolačním dvojsklem, dveře jsou plné, omítky vnitřní jsou nové vápenné hladké, fasádní
omítky jsou jemné na zateplení. Schody jsou betonové s teracovým povrchem, podlahy.
Suterén (1.PP) obsahuje chodbu se schodištěm, a čtyři sklepní místnosti slouţící jako archív
a skladové prostory pro lékařské zázemí. Nyní jsou nově provedeny rozvody kanalizace s
novou přípojkou, nový rozvod vody s novou přípojkou, nová elektroinstalace do krabic s HDS
i rozvaděčem. Plynoinstalace je stávající pouze v suterénu k plynoměrům. Ústřední topení je
plynové. Dle pasportu byl dům vystavěn v roce 1935, jeho stáří je stanoveno na 76 roků.
Přízemí (1.NP) je dispozičně řešeno s hlavním vstupem a schodištěm, celé přízemí obsahuje
dvě provozní spojené místnosti pro pedikúru a nehtové studium a další dvě místnosti
pouţitelné k pronájmu. Patro (2.NP) má sociální zázemí, tři lékařské ordinační místnosti s
čekárnou (82,30 m2) a zákrokový sál (27,70 m2). V podkroví je výstup na podestu, schodiště
koupelna se sprch. koutem, WC a kancelář, dále jsou nedokončené prostory původní půdy s
upraveným krovem a zesílenými stropy pro nové vyuţití vestavby kanceláří a lékařského
zázemí.
Pozemky
Jedná se o jediný pozemek - zastavěnou plochu parc. č. 649, která je z větší části zastavěná
domem, zbývající část tvoří vnitřní dvůr se vstupem do domu.
Pozn.:
- v katastru nemovitostí je objekt veden jako rodinný dům. Nutná kolaudace objektu po
dokončené rekonstrukci či rekolaudace objektu. Dispoziční řešení není vhodné pro rodinný
dům a stavba je svým uspořádáním jednoznačně komerčního charakteru.
- na nemovitosti - pozemku parc. č. 649 na LV č. 1443 vázne věcné břemeno chůze pro
stavbu parc. č. 302 a pozemek parc. č. 648. Smlouva o věcném břemeni nedoloţena
nicméně dle sdělení pana MUDr. Yifru Assefa se jedná o právo chůze k sousednímu domu
č.p. 302.
- nájemní smlouvy na dobu neurčitou (pedikura a nehtové studio) jsou zřejmě neplatné
podepsané panem MUDr. Yifru Assefa (není majitel nemovitosti, nebyla předloţena plná
moc na toto právní jednání), nájemní smlouva mezi majitelem a panem MUDr. Yifru Assefa
neexistuje.
Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval soudní
znalec Ing. Marcel Grygar.
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.
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Na předmětu draţby váznou tato práva:
- Zástavní právo smluvní k zajištění: pohledávek vyplývajících ze smlouvy o úvěru ve
výši:4 000 000,- Kč a příslušenství budoucích pohledávek, jeţ vzniknou do výše: 4 000
000,- Kč pro Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140
00 Praha 4. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č. ZN/828-358/2005 ze dne
01.11.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.11.2005.
- Věcné břemeno chůze – pro Stavba: Bruntál, č.p. 302. Smlouva o zřízení věcného
břemene - bezúplatná ze dne 12.02.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.02.2006.
- Věcné břemeno chůze – pro Parcela: 648. Smlouva o zřízení věcného břemene bezúplatná ze dne 12.02.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.02.2006.
- Zástavní právo smluvní - k zajištění budoucích pohledávek vyplývajících: ze smlouvy o
úvěru do výše: 4 000 000,- Kč s příslušenstvím z úvěrů do výše: 2 000 000,- Kč
s příslušenstvím pro Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Praha 1, Staré Město,
114 07, RČ/IČO: 45317054. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. č.
0820308600139 ze dne 19.02.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.02.2008.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu - k zajištění pohledávek ve výši: 5 452
322,-Kč s příslušenstvím pro Finanční úřad v Bruntále, Ruská 1870/3, Bruntál, 792 01
Bruntál 1. Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák.č.337/1992
Sb.) Finanční úřad v Bruntále čj. 60727/10/358940803614 ze dne 14.07.2010.
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu draţby neovlivňují
hodnotu předmětu draţby, protoţe v souladu s § 58, odst.1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném
znění s přechodem vlastnictví k předmětu draţby zanikají.
Věcné břemeno chůze s přechodem vlastnictví k předmětu draţby nezaniká!
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. Marcel Grygar, Na Svobodě 109/11, 747 94 Dobroslavice, jako soudní
znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.3.2000, č.j. Spr.
1305/2000 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí a
vypracoval dne 14.3.2011 posudek s číslem 1272/2011 a ocenil předmět na částku v místě a
čase obvyklou a to na 3.900.000,- Kč
Bod 4.
Prohlídka předmětu draţby:
Prohlídka předmětu draţby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne
5. května 2011, v 11:00 hod.
2. termín dne
26. května 2011, 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 1.950.000,- Kč
Minimální příhoz byl stanoven na částku 50.000,- Kč.
Účastníci draţby činí svá podání v Korunách českých.
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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 8.4.2011 a končí zahájením draţby.
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.
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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:
Česká spořitelna, a.s. ve výši 4.678.957,31,- Kč k datu 31.5.2011.
Bod 10.
Jestliţe nabyl vydraţitel vlastnictví k předmětu draţby, dle § 53 zák. č. 26/2000 Sb je
draţebník povinen 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.
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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
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, 30. března 2011
draţebník
EURODRAŢBY.CZ a.s.

………………………………………………
Michaela Paurová
zmocněnec
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