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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠXn

I

vyhotovená dle ust § 16a a ust. § 20 ZVD1

č 1,zozta

L,

Bod 1.
j6lá2,
ólsiňá;ňtoo oo Fáná ió - širásnice

ĎraZeonír: bFr MáňáóémJňi, á.s., V
RNDr Jiři Bureš ph D statutární ředitel.
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tč ž5o-rgosíza-ňť Jednť

Navrhovatel: lnsolvenčni v.o.s., Sokolovská 266/145, 18000 Praha, lČ: 02564866,zanižjedná lng. Věra Zezulková,
společnik, ustanovena na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicich, KSCB 28 lNS 8856 / 2015,
insolvenčnim správcem dlužníkaMiloslava Řisra, Oat. nar.25.11.1963, Tchořovice 58 388 01 Tchořovice
Ťóuto nrazěĚni vyňraSróúšŇriašt4" Xoňa-ni
ý OonŇoiňe. Ďražba buoe provebéná áte-rtronrcry
"l"tt,o
pomoci dražebniho systému Prodei-dražbou.cz
který je provozován na www.prodei-drazbou,cz (dále jen ,,systém

j

Prode1 dražbou,cz"),

l_

Bod 3.

způsob reqistrace účastníkůdražbv - dražitelů:
Dražrtel se do dražby registruje prostřednictvím systému Prodei-dražbou.cz. V Sekci Reqistrace svstému Prodei-

dražbou.cz vyplní své identifikační údaje a je mu vygenerován Registračníformulář.
Dražitel tento registračni formulář vytiskne, doplní datum a ,rrísto podpisu, Takto vyhotovený registračni formulář musí
byt žadatelem
podepsán úředně ověřeným podpisem, v připadé manželů musí být ověřeny oba podpisy a v listinné podobě zaslán
poštou na adresu BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10;
rtebo

v listinné podobě podepsán úředně ověřeným podpisem na Czech POlNT2 a zde provedena autorizovaná konverze
tohoto listinného dokumentu - úředně ověřeného Registračníhoformuláře do elektronické podoby a tento elektronický
dokument musi být odeslán emailem na adresu info@prodei-drazbou.cz
-

nebo

- podepsán a naskenován ve formátu pdf a tento dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem s

jeno viditelným umistěnim (v případě manželŮ oba podpisy) v tomto dokumentu a takto vyhotovený pdf dokument
musi být zaslán emailem na emailovou adresu dražebníkanebo na info@prodei-drazbou.cz,
V připadě společnéúčastivice osob na dražbě, je třeba předem kontaktovat dražebnika,
O provedené aktivaci služeb systému Prodei-dražbou.cz bude dražitel vyrozuměn na emailovou adresu, kterou

dražltel uvedl přt registraci
Do dražby se dražitel registruje elektronicky zvyhlášené dr'ažoy systému Prodei-dražbou,cz se současným čestným
prohlášenim, že splňule všechny podminky své účastiv dražbě a že neni osobott zdražby vyloučenou, Dražitel obdrži
cd dražebníkapotvrzeni o registraci do dražby emailem, pokud splnil všechny své povinnosti dražitele, zejména pak,
ze řadně a včas uhradil dražebni jistotu. Do dražby je možnése registrovat pouze do 1ejího zahájeni. Doporučuje se,
aby dražitel provedl svoji registraci s dostatečným předstihem před zahájením dražby. aby dražebnik si mohl ověřit
zelnténa lthradu dražební1istoty.

zpusob elektronické dražbv:
Elektronická dražba bude provedena dle ZVD a Dražebníhořádu systému Prodei-dražbou.cz na www.prodeidrazbou cz, lD dražby, 26216. V sekci Jak dražit systému Prodei-dražbou.cz je podrobně popsán zpusob registrace
a provedeni dražby, včetně Dražebníhořádua Uživatelsképříručky.
po předchozí domluvě, dražebník nabizí provedení reqistrace účastníkadražbv - dražitele i licitaci na dražbě v sídle

dražebnika.
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BFT Management. a.s.. V Olšinách 16/82. 100 00 Praha 10 - Strašnice
I( :5ó19055, :apsaná: JíS y Praze, oddíl B, l;ložka 50()8
7i1 -]_í8J8091. ó06619676, Emuil inlrl ci',.bfhn.c,
čas zaháiení a ukončeníelektronické dražbv:
Dražba bude zahájena dne 1'1.04.2016 v 13:00 hod, na www.prodei-drazbou.cz, lD dražby 26216. Dražbabude_]
ukončena dne 11.04,2015 v 13:30 hod.
Pokud v poslednich pěti minutách před ukončenímdražby nikdo z dražitelů neučini podání, je dražba ukončena
včase ukončenídražby. Pokud někdo zdražitelůu[iní pcdání vposledních pěti minutách před ukončenim dražby,
čas ukončeni dražby se prodlužuje o pět minut.

způsob určenívvdražitele při současném podání:
Učiní-liněkolik dražitelů současné podání a nebylo-|i učiněno vyššípodání, bude rozhodnuto losem, komu z nich se
přiklep udělí a stane se vydražitelem. Všem dražitelům systém Prodej-dražbou.cz se přidělí los - náhodně se siejnou
pravděpodobnostícelé číslo1 až 1000. Vydražitelem se stane dražitels nejvyššímčíslemlosu.
uplatnění předkupního práva k předmětu dražbv:
Dražitel je povinen prokázat dražebnikovi předkupní právo k Předmětu dražby jeho doložením dražebnikovi listinamt
nebo úředně ověřenými opisy do 7 dnů před zahájením dražby. Jinak je nelze v dražbě uplatnit, Rozhodnutí
dražebníka,zdali je předkupní právo prokázáno, obdrži dražitelemailem nejpozdějido 5 dnů před zahájením dražby,

Označeni a popis Předmětu dražby, jeho přislušenstvi a stavu, v němž se Předmět dražby nachází:

Zemědělská usedlost s pozemky 28 513 m2 (orná půda a louky) u Dolejšíhorybníku v Tchořicích u Strakonic - soubor
nemovitých věcí s přislušenstvím evidovaných na LV 463, pro katastrální území766976 Tchořovice, obec Tchořovice,
okres Strakonice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracovrště Pisek, a to jmenovitě,
-St. p.č. 64, o výměře 442 m2, zastavěná plocha a nádvoří. Součástíje stavba. Tchořovice, č.p. 58 bydlení Stavba
stojí na pozemku p.č.: St. 64
- p.č. 59/10, o výměře 570 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdnífond
- p,č. 2394, o výměře 17029 m2, orná půda, zemědělský půdnífond
- p,č.2405, o výměře 10472, trvalý travní porost, zemědělský půdnífond
Popis.
Rodinný dům s dispozicí 1 + 1, o zast. pl.442 m2, užitná pl" 199 m2 a s pozemky 28 513 m2, ztoho 1sou 27 501 m2

zemědělsképozemky(17029m2ornápůdaa10472louka),Stavbajevpřimélinii
sestavbouchlévu. Dodomuse
vstupuje ze zápražído chodby, ze které je přímo komora, vpravo kuchyň, vlevo ložnice, bez dalšího vybavení, bez
koupelny, pouze suchý WC na dvoře. Dům je bez podsklepení, je založen na kamenných základech, kamenné a
cihlové obvodové zdivo. s palubovou podlahou, strop ,;e dřevěný, trámový, spodní podbití rákos, omitka, částečně
přiznané trámy, vnějšíomítky vápenné, vnitřní dtto, okna špaletová, dveře dřevěné. Střecha sedlová, hambalková s
bočnímpřesazením do dvora, Střešní krytina pálená, Vytápění lokální. kamny na tuhá paliva. Připojení na rozvod
elektro, voda ze studny, odkanalizováni do žumpy, není napojení na rozvod plynu, ale možnost;eho připolení je na

pozemku.
K RD patří stodola, která navazuje v linii na obytnou část stavby. Ze stodoly se po žebříkuvstupuje do podkrovi, které
neni zařízené, probíhá po celé délce stavby a sloužilo pro uskladněni sena. Stodola je s podlahou z udusané hlíny,
bez zastropeni, oken, dveří, bez rozvodů el. energie. Ostatní také bez vybavení,
Na stodolu navazu)e kolmo stavba chlívku, bezúdržbya oprav. Chlivek o výši 1,6 m, zastropeni dřevěné, podkrovi o
výši 2,3 m. Střecha pultová. Bez vybaveni. Na pozemcích se dále nachází studna, venkovní úpravy v minimálnim
rozsahu.
K RD patří pozemky o celkové výměře 28 5013 m2.
(dále jen ,,Předmět dražby")

Označeni a popis práv a závazkú na Předmětu dražby váznoucich a s nim spojených:
Navrhovateli ani Dražebnikovi není známo, že by na Předmětu dražby vázly nájemní smlouvy či věcná břemena,

vyjma nížeuvedených:
Řist<li

LaOislav, č,p" 58, 38801 Tchořovice, dat. nar,4,11.1924.
- věcné břemeno bytu, povinnost k parcele: St, 64;
- věcné břemeno užívání,povinnost k parcele: 59/1 0
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I Managenient. a.s.. V Olšinách l6i82. l00 00 Praha l0 - Strašnice
IČ. 256t9055, :apsaná, /íS t,Praza, octctíl B, vložka 5008
Tel,,
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5838097, 6066-]9676, Emctil: itl/b, tilblhn.cz

Řiská Marie, č,p, 58, 38801 Tchořovice, dat. nar.4.12.1927,,
- věcné břemeno bytu, povinnost k parcele: St 64;
- věcné břemeno uživáni. povinnost k parcele: 59/,1 0
Práva osob oprávněných z věcných břemen váznoucích na Předmětu dražby zůstávaji přechodem vlastnictví Dražbou
nedotčená (viz ust. § 33 ZVD),

V souladu s ust, § 167 odst,4 a ust, § 285 odst. 1 zák, č. 18212006 Sb,, insolvenčni zákon, ve zněni násl. změn a
doplňků (dále jen "lZ"), všechna omezení vlastnického práva (vyjma věcných břemen) zapsaná v části C na LV 463
k.ú. 766976 Tchořovice na Předmětu dražby zpeněžením provedenou Dražbou zanikají, a tedy tato omezení
vlastnického práva nemají žádný vliv na hodnotu Předmětu dražby. Dlužníkje povinen Předmět dražby vyklidit dle ust.
§ 285 odst 2 lZ

Odhad ceny Předmětu dražby byl zjištěn posudkem soudniho znalce. Soudní znalec Tomáš Uher dne 14.2,2016

vypracoval Aktualizaci č. 1 k ZP č,952102612016 a ocenil Předmět dražby na částku 670 000 Kč.

Ňe;n-ižši poOaŇ

Bod

5.

podání v Korunách českých.

10 000 Kč. Učastníci dražby činísvá

Dražebníjistota byla stanovena na částku 70 000 Kč a musí být uhrazena před zahájenim dražby v penězích
- účastníkadražby je
lC nebo u zahraničníprávnické osoby číslopřidělené organizací vedottcí evidenci právnických osob v místě sídla
praltlick(: osrsby, u fyzické osoby - účastníkadražby její datum narození ve formáttt DDMMRRRR (DD _ den, MM _
připsáním na účetdražebníkač.ú.2600804968/2010, kde variabilní symbol u právnické osoby

měsíc, RRRR - rok). konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 26216 nebo v hotovosti k rukám dražebníka
vleho sídle V Olšinách 16182, 100 00 Praha 10 - Strašnice v úředníhodiny 9.00 až 16.00 hod. v pracovních dnech.
Připustné je rovněž složenídražebni jistoty ve formě platné bankovni záruky. V záručnílistině musí být uvedeno
prohlášeni banky, že tato banka uspokojí dražebníkajako věřitele, a to do výše dražební jistoty, jestliže dražebníko
plněni vyplývajícíz bankovní záruky pisemně požádá banku, a to z důvodu, že dlužník(osoba, na jejiž žádost se
zavázala banka záručnílistinou) jako vydražitel zmařil dražbu Dražebníkmusí být v záručnílistině označen tak, jak je

označen v této Dražebnívyhlášce. Doba platnosti této bankovní záruky musí být minimálně 90 dnů ode dne konání
dražby. Záručni listina nemůžeobsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoli námitky
či výhrady vůčidražebníkovis výjimkou námitky, že písemnépožádání dražebníkem o plnění z bankovní záruky bylo
učiněno az po době platnosti této bankovni záruky. Záruóni listina nesmi obsahovat žádná ustanovení, která by
podmiňovala vyplaceni peněžité částky v záručnílistině uvedené na jinou podmínku, než je písemnépožádání o
plněni vyplývajici z bankovní záruky učiněnéze strany dražebníka. Záručnílistina musi být vystavena bankou se
sídlem na územíČeskérepubliky nebo zahraničníbankou oprávněnou působit v souladu se zvláštním právním
předpisem3 na územíČeskérepubliky. Originál záručni listiny předá účastníkdražby ve lhůtě pro složenídražební

jistoty

Složeni dražebni jistoty jinými než shora uvedenými způsoby neni připustné.
Lhůta pro složenidražebni jistoty začiná dnem zveřejněnítéto Dražebni vyhlášky. Konec lhůty pro složenídražební
jistoty v hotovosti k rukám dražebníka nebo ve formě bankovni záruky je stanoven na 16. hodinu pracovního dne

bezprostředně předcházejiciho dni konáni dražby.

Pokud by složeni dražebni jistoty nebylo provedeno zpŮsobem vylučujícímjakékoliv pochybnosti, vystavuje se
zájemce o úóast v dražbě nebezpečí, že mu nebude umožněno dražit. Proto se doporučuje, aby zá)emce o účastv
dražbě konzultoval s dražebníkem způsob úhrady dražebníjistoty zejména v případě. že nebude provedena
bezhotovostnim bankovním převodem na účetdražebníkas dostatečným časovým předstihem,

r-

-ú-eastniXy Or}znv morrou nýt osoOv pravnicXe rtyzlcXe

Bod 6.
a:stat OuOou-ri-spnov?t podmínky Štánovenév usi-§

Účastnici dražby se registrují postupem uvedeným v Bodě 3. této Dražebnívyhlášky
' Yiz, zák, č.2Il1992 Sb.. o bankách. ve znění násl. změn a doplňků.
3

ÍZVa

BFT Management. a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha i0 - Strašnice
IC. 25619055, zapsaná: ]l[S v Praze, oddíl B, vložka 5008
Te l.. :25B3B097, 606619676, Enlail, info?,bfnn cByla-li dražebníjistota složena na účet,vrátí dražebníkúčastníkovidražby, ktený Předmět dražby nevydražil, složenou
dražebníjistotu včetně příslušenstvíbez zbytečnéhoodkladu po skončení dražby bankovním převodem na účet,ze
kterého byla tato dražební jistota uhrazena, popř, na bankovní účet,který tento účastníksdělil dražebníkovipo složení
dražební jistoty v hotovosti na účetdražebníka"

Nebyla-li dražebni jistota složena na účetdražebnika, vrátí dražebníkúčastníkovidražby, který Předmět dražby
nevydražil, složenou dražebníjistotu bez zbytečnéhoodkladu po skončenídražby v sidle dražebníka.

Bankovní záruku předloženou účastníkemdražby, který Předmět dražby nevydražil, dražebník bez zbytečného

odkladu vrátí účastníkovidražby.

Bod

--_-1

7.

Cenu dosaženou vydraženim nelze dodatečně snížit.Dražebníjistota a její příslušenstvíse započítajivydražiteli
cenu dosaženou vydraženim. Zbývaiící část cenv dosaženévvdraženim ie vvdražitel povinen uhradit':

. do í0 dnů ode dne skončeni dražbv. ie-li cena
.

na

dosažená vvdraženim vvššínež 200 000 Kč a

nepřekročíčástku 500 000 Kč:
do 45 dnů ode dne skončenídražbv. ie-li cena dosažená vvdraženim vvššinež 500 000 Kč.

Dražbabude provedena pro vydražttele bezúplatně.
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením bud'to bankovním převodem ve prospěch účtudražebníka
č.ú.2600804968/2010, nebo složenímv hotovosti v kterékoliv pobočce Fio banky, a.s. na účetč.ú.2600804968/2010,
nebo poštovní poukázkou, kde variabilní symbol u právnické osoby - vydražitele je ;ejí lČ nebo u zahraniční

právnické osoby čislo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u
fyzické osoby - vydražitele její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD - den, MM - měsíc, RRRR - rok),
konstantní symbol je 0558, specifický symbol 1e 26216. Po domluvě s dražebníkem, vydražitel můžecenu dosaženou
vydraženímuhradit i hotově k rukám dražebníka,za předpokladu, že výše platby nepřekročí limit 270 000 Kč5
Byla-li vydražitelem složena dražebníjistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou
vydraženim v plné výši v termínu jeji splatnosti, dražebníkje pak povinen bez zbytečnéhoodkladu po uhrazení ceny
vrátit vydražiteli záručnílistiny,

Cenu dosaženou vydraženímnelze uhradit započtenínr, rovněž platba směnkou je nepřípustná" Cena dosažená
vydraženim hrazená prostřednictvim peněžniho ústavu je uhrazena připsáním na účetdražebníka
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví Předmětu dražby

k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel, který zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví Předmětu dražby vydraženéhove zmařené dražbě.

Je-li dražba zmařena vydražitelem. dražebníjistota složená vydražitelem včetně jejího přislušenství se použile na
náklady zmařené dražby^ Koná-li se opakovaná dražba, zúčtujese zbývajicí část dražebni 1rstoty složene
vydražitelem, který způsobil zmaření dražby, na náklady opakované dražby. Po úhradě nákladů dražby a opakované

dražby se zbývajícíčást vrátí vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Vydražitel, který zpusobrl zmařenr dražby, p
povinen na vyzváni dražebníka uhradit tu část nákladů dražby, kterou nepokrývá dražebníjistota jím složená; to platí
i pro náklady opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem.

Bod 8.
Prohlidka Předmětu dražby byla stanovena na tyto terminy:

t__

1, termín dne 19.03.2016, 12:30 hod.
2. termín dne 26.03.2016, 12:30 hod.

' Viz

'Viz

§ 29 ZVD.
§ .1. zák. č.25412l)04 Sb..

re ztrění násl. změn a doplriků,

_______]

i}F'T Marragement. il.s.. V Olšináclr 16 82. l00 00 Pralia 10 - Strašnice
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Misto prohlidky a organizačni zabezpečení: Sraz zájemců před domem na adrese Tchořovice 58, 388

Tchořovice, GPS 49.4367206N, 13.8149967E

01

Účastníky prohlidek dražebnik upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby,
která organizuje prohlídku.

Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v drženínebo nájmu. neumožní řádnou prohlídku Předmětu

dražbv bude prohlidka provedena v rámci možností

t

Gitlaé vvor-aznel

Bod

9.

urlraciir ue stanovene tn,:lte ote ust § 2S| 7\,/D cenu dosaženou vydražením a vydražitel tak nabyl
vlastntctvj k Předmětu dražby dle ust. § 30 ZVD, je dražebnik povinen předat vydražiteli Předmět dražby a listiny,

které osvědčují vlastnictvi a jsou nezbytné k nakládání s Předmětem dražby nebo osvědčujíliná právavydražitele vůči

Předmětu dražby, O předání Předmětu dražby bude sepsán Protokol o předání Předmětu dražby, ktený podepíší

navrhovatel, vydražitel a dražebník.

Veškerénáklady spojené s předáním a převzetím Předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů
vzniklých z důvodůna straně navrhovatele nebo dražebníka.Vydražiteli budou náklady spojené s předáním a
převzetim Předmětu dražby kalkulovány dle ceníku uveře,jněného na http://www,bftrn,czlmain.html?lanq=cs&id=cenik,
Tyto náklady nepřesáhnou s DPH částku 7 000 Kč.

Nebezpeči 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. Je-li vydražitel
v prodlenís převzetím Předmětu dražby, nese nebezpeči škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

--l

Bod iC.

l

Úoale o Předmětu dražby uvedené v této Dražebnívyhlášce nebo jejich část, zejména pak o popisu stavu Předmětu
dražby a o právech azávazcich na Předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informaci.
Navrhovatel zaručuje vlastnosti Předmětu dražby nebo odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto
Dražebni vyhláškou.

Předmět dražby nabývá vydražitel, jak stojí aleži.6 Navrhovatelanidražebník nebuc|ou Předmět dražby vyklízet a
veškeré náklady na případné vyklizeni Předmětu dražby nese vydražitel.
dražby idalších osob, které budou na dražbě přítomnyčijejichž
Veškerá právaa povinnostidražebnika, účastníků
práva budou provedením dražby dotčena, v této Dražební vyhlášce neuvedená, se řídi příslušnýmiustanoveními ZVD
a zákony souvisejícími.
Tato Dražební vyhláška byla sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro navrhovatele a
ostatni pro potřeby dražebníka,
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