
DRAŽEBNí VYHLÁŠKA c. 104..dd/11
vyhotovená dle ust. § 20 zákona c. 26/2000 Sb., o verejných dražbách, ve znení

pozdejších predpisu (dále jen "zákon o verejných dražbách" nebo "ZVD")

Clánek I.

Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby

I. Vyhlášení dražby:
Dražebník v souladu s ust. zákona c. 26/2000 Sb., o verejných dražbách, ve znení pozdejších predpisu vyhlašuje
touto dražební vyhláškou konání verejné dobrovolné dražby veci nemovité zapsané do soupisu konkursní
podstaty úpadce ZD Hvezdlice, družstvo se sídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci, Chvalkovice u Bucovic 152,
okr. Vyškov, ICO: 0014]615, dále jen ("dražba"). Tato verejná dobrovolná dražba se vyhlašuje na základe
smlouvy o provedení verejné dobrovolné dražby uzavrené mezi JUDr. Jirím Habartou, se sídlem Pod Oborou
812, Slavkov u Brna, PSC: 684 O I, správcem konkursní podstaty úpadce ZD Hvezdlice, družstvo se sídlem ve
Chvalkovicích - v likvidaci, Chvalkovice u Bucovic ]52, okr. Vyškov, ICO: 00]41615,jakožto navrhovatelem a
spolecností V.S.M.Group, s.r.o., se sídlem Zlín 12, Štípa, Ve Žlebech 466, PSC: 763 ]4, ICO: 25504] 34,jakožto
dražebníkem.

2. Datum a místo konání dražby:
Verejná dobrovolná dražba se bude konat v salonku nacházející se v Hotelu Lázne Kostelec, na adrese Kostelec
u Zlína, 763 14 Zlín 12, okres Zlín, Zlínský kraj, Ceská republika. Den konání dražby se stanovuje na 7.7.2011.
Dražba bude zahájena prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu a to v ]0.00 hodin. Zápis úcastníku dražby
bude probíhat týž den od 9.00 do 9.59 hodin, kdy budou mít úcastníci dražby prístup do místa konání dražby.
Verejnosti bude povolen vstup do místa konání dražby od 9.45 do 9.59 hodin, a to po zaplacení vstupného ve
výši 100,- Kc (slovy: jednostokorun ceských).

Clánek II.
Oznacení osob

I. Dražebník :

V.S.M. Group, s.r.o., se sídlem Zlín 12, Štípa, Ve Žlebech 466, PSC: 763 14, ICO: 255 04 134, DIC:
CZ25504134, tel.: 577914324, císlo koncesní listiny 370500-84497-0], zapsaná v obchodním rejstríku vedeném
Krajským soudem v Brne, oddíl C, vložka 28373, jednající jednatelem Ing. Vojtechem Obadalem.

2. Navrhovatel:

JUDr. Jirí Habarta, se sídlem Pod Oborou 812, Slavkov u Brna, PSC: 684 O I, správce konkursní podstaty úpadce
ZD Hvezdlice, družstvo se sídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci, Chvalkovice u Bucovic 152, okr. Vyškov,
ICO: 00141615.

Clánek III.

Oznacení a popis predmetu dražby

I. Oznacení predmetu dražby:
Predmetem verejné dobrovolné dražby je vec nemovitá ve vlastnictví Mestys Hvezdlice, Nové Hvezdlice 72,
693 41 Bohdalice, ICO: 00291811, sepsaná v soupisu konkursní podstaty úpadce ZD Hvezdlice, družstvo se
sídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci ze dne 3.4.2003 a to:

• budova bez c.p/c.e. na pozemku p.c.st. 78/2, ZpLlsobvyužití - obcanská vybavenost,

jakje zapsáno na listu vlastnictví 1000 I v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úradem pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracovište Vyškov, pro katastrální území Nové Hvezdlice, obec Hvezdlice, okres Vyškov
(spolecne dále jen "predmet dražby").

2. Popis predmetu dražbv :
Údaie o dražené nemovitosti:
Predmetem verejné dobrovolné dražby je budova obcanské vybavenosti na pozemku p.c:st. 78/2 v k.ú. Nové
Hvezdlice, obec Hvezdlice, okres Vyškov, Jihomoravský kraj.
Mestys Hvezdlice se nachází v jihomoravském kraji nedaleko okresního mesta Vyškov. Mestys Hvezdlice se
skládá ze trí cástí - Nové Hvezdlice, Staré Hvezdlice a Zdravá Voda. Pocet obyvatel k I. I. 2008 je 610. Mestys
se nachází v oblouku potoka Hvezdlicky, v nadmorské výšce okolo 300 m, 8 km severovýchodne od Bucovic.
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Budova obcanské vybavenosti byla v roce 1970 pristavena k budove úradu mestyse a kulturního domu. Stavbaje
schopná samostatné existence, pouze vstup do suterénu je z budovy mestyse. Stavba byla puvodne postavena
jako závodní kuchyne pro zamestnance zemedelského družstva Hvezdlice. Pozemek pod budovou je ve
vlastnictví Mestyse Hvezdlice.
V soucasné dobe je stavba užívána z vetší cásti jako posilovna se šatnami pro muže a ženy a menší cást stavby
(10m2) je užívána jako provozovna kadernictví. Provozovna kadernictví je pronaj ímána za 400,- Kc za mesíc,
posilovnaje zarízením mestyse.
Budova obcanské vybavenosti je plne podsklepená, má sedlovou strechu, která byla provedena dodatecne,
puvodní strecha byla plochá. Puvodní stavba je z roku 1970, prestavba na posilovnu a kadernictví vcetne
nástavby strechy a modernizace byla provedena v roce 2002. Byla vymenena okna v I.NP krome štítové strany a
podzemního podlaží, byly vymeneny dvere v I.NP, byly provedeny nové obklady sociálních zarízení, nové
ústrední vytápení vcetne plynového kotle a ohrevu teplé vody. Stavba je v dobrém technickém stavu, chybí však
izolace suterénního zdiva a proto je podzemní podlaží bez využití, omítky jsou z duvodu vlhkosti opadané nebo
alespon znehodnocené. Okna v suterénu jsou z duvodu vlhkosti na hranici životnosti
Dispozicní rešení - vstup do nemovitosti je pres rampu vedoucí do budovy úradu mestyse dvermi do chodby,
z které vlevo je posilovna s WC a umyvadlem, vpravo je stredová chodba. Z této chodby jsou na jednu stranu
šatny mužu s umývárnou a na druhou stranu šatny mužu, dále do chodby je vstup do samostatné sprchy s kotlem
ÚT a zásobníkem teplé vody. Dále je zde místnost WC s predsínkou. Do kadernictví, které obsahuje jednu
místnost, chodbicku a WC se vstupuje rovnež ze vstupní rampy samostatne. Do podzemního podlaží se vstupuje
z budovy úradu mestyse a kulturního domu, podzemní podlaží je v soucasné dobe omezene využitelné, nebot je
vlhké z duvodu absence izolací.

Popis technického stavu - základy stavby jsou betonové, chybí funkcní izolace proti zemní vlhkosti. Svislé
konstrukce zdené z páleného materiálu. Stropy jsou betonové s rovnými podhledy, krov je drevený, krytina
pálená. Klempírské konstrukce z pozinkovaného plechu. Podlahy jsou betonové s textilní krytinou v posilovne.
V chodbách, šatnách a sprchách a WC jsou dlažby nebo PVc. Elektroinstalace je provedena. Vnitrní omítky
vápenné štukové. Venkovní omítky brízolitové. Vnitrní obklady keramické. Venkovní obklad soklu pouze na
štítové stene, ostatní obklad soklu chybí. Vodo instalace, kanalizace, plynoinstalace standardního provedení,
v podzemním podlaží není. Okna plastová, ve sklepe puvodní na konci životnosti. Dvere náplnové do ocelových
zárubní. Vstupní dvere drevené puvodní.

Clánek IV.

Práva a závazky váznouCÍ na predmetu dražby:

Na predmetu dražby váznou tato práva a závazky:
Omezení

• zapsáno do soupisu konkursní podstaty; povinnost k Mestys Hvezdlice, Nové Hvezdlice 72, 693 41
Bohdalice, ICO: 002918] I; stavba bez cp/ce na parc. st. 78/2. Listina: Oznámení o zapsání nemovitosti
do soupisu konkursní podstaty správce konkursní podstaty ZD Hvezdlice, družstvo se sídlem ve
Chvalkovicích - v likvidaci, IC: 00 I4 I615 ze dne 3.4.2003. Z-2581/2003-712.

Upozornení ve smyslu ~ 20 odst. I písmo k) zákona c. 26/2000 Sb., o vereiných dražbách. ve znení pozdeiších
predpisu:
Údaje o predmetu dražby uvedené v této dražební vyhlášce - popis predmetu dražby a jeho príslušenství, popis
stavu v nemž se predmet dražby nachází, práva a závazky na predmetu dražby váznoucí a s ním spojená, jsou
uvedeny pouze podle verejne dostupných informací, pricemž navrhovatel zarucuje vlastnosti predmetu dražby a
odpovídá zajeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou.
Jako doplnující informace k popisu predmetu dražby a stavu v nemž se predmet dražby nachází, slouží níže
uvedený odhad ceny predmetu dražby, který je k nahlédnutí u dražebníka.
Informace o nemovitosti jsou prevzaty ze znaleckého posudku C. 2584-050/20 II, který byl vypracován na
základe merení a místního šetrení na míste samém dne 11.3.2011.

Predmet dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu ust. § 50 I zákona c. 40/1964 Sb., obcanský zákoník a
zájemci o vydražení predmetu dražby jsou s touto skutecností zcela srozumeni.

Clánek V.

Odhad~utá cena predmetu dražby

Odhad ceny predmetu dražby byl zjišten na základe znaleckého posudku C. 2584-050/20 I I ze dne 11.3.20 I I
znalkyne Ing. Evy Váhalové a ciní J .095.000,- Kc.
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Clánek VI.

Nejnižší podání, minimální príhoz

I. Nejnižší podání:
Nejnižší podání ciní 1.095.000, - Kc ( slovy: jedenmilióndevadesátpettisíckorun ceských).

2. Minimální príhoz :
Minimální príhoz, který muže úcastník dražby ucinit je stanoven na 10.000,- Kc (slovy desettisíckorun
ceských).

Clánek VII.

Dražební jistota

I. Dražební jistota je stanovena na cástku 150.000,- Kc (slovy: stopadesáttisíckorun ceských).

2. Dražební jistota muže být uhrazena zeJmena bankovním prevodem na úcet dražebníka, c.Ú. 86
2146380287/0] 00 variabilním symbolem je u právnické osoby její identifikacní císlo, u fyzické osoby jej í rodné
císlo, vedeného u Komercní banky a.s., nebo složením této cástky na výše uvedený úcet, zasláním formou
penežní zásilky dorucované na tento bankovní úcet. Platba šekem nebo platební kartou je neprípustná. Prípustné
je složení dražební jistoty ve forme bankovní záruky, pricemž zárucní listina musí být vystavena bankou se
sídlem na území Ceské republiky nebo zahranicní bankou oprávnenou pusobit v souladu se zvláštním právním
predpisem na území Ceské republiky. Minimální doba platnosti bankovní záruky musí být 60 dnu ode dne
konání dražby. Bankovní záruka musí být vystavena v ceském jazyce nebo musí být predána dražebníkovi
s pripojeným úredním prekladem do ceského jazyka.

3. Úcastník dražby je povinen složit dražební jistotu prokazatelným zpusobem, vylucujícím jakékoliv
pochybnosti a v dostatecném predstihu pred dražbou tak, aby mohl dražebník složení dražební jistoty
hodnoverne overit.

4. Dokladem o složení dražební jistoty je:
• výpis z úctu u banky, prokazující, že z úctu príkazce byla úcastníkem dražby ve prospech bankovního

úctu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce odepsána cástka odpovídající dražební jistote,
stanovené v této dražební vyhlášce, a za predpokladu, že tato cástka byla nejpozdeji do zahájení
dražby pripsána na tento úcet, (platební príkaz s razítkem banky neprokazuje uhrazení dražební jistoty
pokud do zahájení dražby nedojde kjejich pripsání na úcet dražebníka) nebo

• príslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvedcující, že byla
úcastníkem dražby ve prospech bankovního úctu dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce
uskutecnena platba cástky odpovídaj ící dražební jistote a za predpokladu, že tato cástka byla
nejpozdej i do zahájení dražby pripsána na tento úcet, stanovené v této dražební vyhlášce, nebo

• príslušný díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvedcující, že do vlastních
rukou dražebníka byla úcastníkem dražby odeslána penežní zásilka v cástce odpovídající dražební
jistote, a za predpokladu, že tuto cástku bude moct dražebník inkasovat nejpozdeji do zahájení dražby,
stanovené v této dražební vyhlášce, nebo

• bankovní pokladní složenka, osvedcující, že byla úcastníkem dražby ve prospech bankovního úctu
dražebníka uvedeného v této dražební vyhlášce složena cástka odpovídaj ící dražební jistote, a za
predpokladu, že tato cástka byla nejpozdeji do zahájení dražby pripsána na tento úcet, stanovené
v této dražební vyhlášce, nebo

• zárucní listiny (v ceském jazyce) osvedcující bankovní záruku (na dobu delší než 60 dnu) poskytnutou
úcastníkovi dražby ve prospech dražebníka ve výši nejméne cástky odpovídající dražební jistote,
stanovené v této dražební vyhlášce, nebo

• pokladní doklad vyhotovený dražebníkem, osvedcující, že dražebník pred zahájením dražby nejpozdeji
však do 16.00 hod. pracovního dne bezprostredne predcházejícího dni konání dražby prijal od
úcastn íka dražby v hotovosti cástku odpovídaj ící dražební jistote.

5. Lhuta pro úhradu dražební jistoty zacíná dnem 8.6.20] I a koncí zahájením dražby, s výjimkou prípadu kdy je
skládána formou bankovní záruky nebo v'hotovosti k rukám dražebníka. Konec lhuty pro složení dražební jistoty
ve forme bankovní záruky nebo v hotovosti k rukám dražebníka je stanoven na 4.7.20 I ] do 16.00 hod na adrese
Hotel Lázne Kostelec, Zlín 12, kancelár spolecnosti V.S.M.Group, s.r.o., lI.patro.
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6. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil pred zapocetím dražby, se zapocítává na cenu dosaženou
vydražením.

7. Byla-Ii vydražitelem složena dražební jistota ve forme bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu
dosaženou vydražením v plné výši v termínu jej í splatnosti. Dražebník je poté povinen pez zbytecného odkladu
po uhrazení ceny vrátit vydražiteli zárucní listiny. Bankovní záruku predloženou úcastníkem dražby, který
predmet dražby nevydražil, dražebník bez zbytecného odkladu vrátí úcastníkovi dražby.

8. Úcastníkum dražby, kterí se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota bankovním prevodem ve prospech
úctu, který úcastník písemne sdelí dražebníkovi formou cestného prohlášení úcastníka dražby a to bez
zbytecného odkladu, nejpozdeji do 5 pracovních dnu. Cestné prohlášení úcastníka dražby bude obsahovat
identifikaci úcastníka dražby dle zákona c. 253/2008 Sb., o nekterých opatreních proti legalizaci výnosu z trestné
cinnosti a financování terorismu a císlo úctu pro vrácení dražební jistoty a prohlášení úcastníka dražby, že
prostredky nepocházejí z trestné cinnosti.

Clánek VIII.

Úcastníci dražby

I. Úcastníci dražby, vcetne osob jednajících za ne ci jejich jménem, jsou povinni doložit svou totožnost. Fyzické
osoby, které se míní stát úcastníky dražby, nebo které jednají za ci jménem právnické osoby, mínící se stát
úcastníkem dražby, jsou povinni doložit svou totožnost obcanským prukazem nebo dokladem mu postaveným na
roven, cizí státní príslušníci pouze cestovním pasem nebo povolením k trvalému pobytu.

2. Fyzická osoba jednající jménem právnické osoby se sídlem v CR, jež se míní úcastnit dražby, je povinna
predložit výpis z obchodního rejstríku ne starší než tri mesíce (originál ci úredne overenou kopii) nebo v prípade
právnických osob nezapisovaných do obchodního rejstríku výpis z jiného príslušného registru ci rejstríku, kde je
právnická osoba zapsána, ne starší než tri mesíce (originál ci úredne overená kopie). Z techto listin musí být
zjevné, že dotcená fyzická osoba je oprávnena samostatne jednat jménem právnické osoby. V prípade jednání
fyzické osoby jménem právnické osoby se sídlem mimo CR, musí být predložena verejná listina vydaná
príslušným úradem cizího státu plnící tutéž funkci, co listiny zmínené v predchozí vete. Pravost techto listin
vydaných orgány cizího státu (resp. pravost podpisu osob jednajících jejich jménem, vcetne jejich oprávnení tak
jednat, nebo pravost razítka) musí být apostolovány (v prípade státu mimo príslušnou Haagskou úmluvu musí
být superlegalizovány). Je-li nekterá z výše uvedených listin vyhotovena v jiném než ceském jazyce, musí být
tato listina opatrena prekladem do ceského jazyka, vyhotoveným tlumocníkem, zapsaným u nekterého
z krajských soudu CR ..

3. Fyzická osoba jednající na základe plné moci za osobu (fyzickou ci právnickou), jež se míní úcastnit dražby,
je povinna predložit písemnou plnou moc, udelenou zmocnitelem zvlášt pro tuto dražbu. Podpisy na této plné
moci musí být úredne overeny. V prípade vyhotovení úredního overení v zahranicí, musí být úrední overení
apostolováno (v prípade státu mimo Haagskou úmluvu musí být superlegalizovány). V prípade zastoupení
právnických osob musí zástupce doložit listiny dle predchozího odstavce této dražební vyhlášky, dokládající
oprávnení osob podepisujících plnou moc jednat jménem zmocnitele. Je-Ii nekterá z výše uvedených listin
vyhotovena v jiném než ceském jazyce, musí být tato listina opatrena prekladem do ceského jazyka,
vyhotoveným tlumocníkem, zapsaným u nekterého z krajských soudu CR.

4. Za právnickou osobu, jež se mml úcastnit dražby, muže jednat prokurista, pokud prostrednictvím shora
uvedených listin doloží svou funkci.

5. Je-Ii fyzická osoba, jež se míní úcastnit dražby, vdaná nebo ženatý, je povinna doložit písemný souhlas
manžela(ky) s úcastí na dražbe. Je-li tato listina vyhotovena v jiném než ceském jazyce, musí být tato listina
opatrena prekladem do ceského jazyka, vyhotovená tlumocníkem, zapsaným u nekterého z krajských soudu CR.

6. Úcastník dražby je povinen doložit cestným prohlášením, že není osobou z dražby vyloucenou ve smyslu ust.
§ 3 zákona o verejných dražbách a že ani nebude pro takovou osobu dražit.

7. Osoba, jež se míní úcastnit dražby (popr. osoba jednající za ní ci jejím jménem) je povinna predložit nekterý
se shora uvedených dokladu o složení dražební jistoty.

8. Predloží-Ii osoba, jež se míní úcastnit dražby (popr. osoba jednající za ní ci jejím jménem) veškeré shora
uvedené listiny (jsou-li vzhledem kjejí situaci potrebné), bude jí umožnen zápis do seznamu úcastníku dražby,
kam je tato osoba povinna uvést, krome svého podpisu i císlo úctu, na který má dražebník poukázat ve shode
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s touto dražební vyhláškou dražební jistotu, nestane-Ii se úcastník dražby vydražitelem. Po zápisu do seznamu
úcastníku dražby, bude príslušné osobe vydáno dražební císlo.

9. Jednacím jazykem dražby, vcetne vyrizování všech záležitostí spojených s dražbou, je ceský jazyk.

10. Úcastník dražby svým podpisem do seznamu úcastníku dražby vyjadruje souhlas s touto dražební vyhláškou
a závazek rídit se jejími ustanoveními a pokyny dražebníka a licitátora. Úcastník dražby svým podpisem v
seznamu úcastníku dražby dále potvrzuje, že zaplatil dražební jistotu ve stanovené výši a lhute, prevzal
dražební císlo a zavazuje se k úhrade vydražené ceny, pokud se stane vydražitelem. Úcastníkem dražby
je každý, kdo dražebníkovi pred zahájením dražby prokáže, že splnuje výše uvedené podmínky.

Clánek IX.

Lhuta a zpusob úhrady vydražené ceny

I. Dražební jistota se zapocítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající cást ceny dosažené
vydražením je vydražitel povinen uhradit do 31 dnu od skoncení dražby. Úhradu vydražitel provede bud'
bankovním prevodem na úcet dražebníka c.ú. 86-2146380287/0100, variabilním symbolem je u právnické osoby
její identifikacní císlo, u fyzické osoby její rodné císlo, nebo formou penežní zásilky dorucované na bankovní
úcet.

2. Byla-Ii vydražitelem složena dražební jistota ve forme bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu
dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit platební
kartou, šekem, zapoctením, rovnež platba smenkou je neprípustná.

3. Uhradí-Ii vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, prechází na nej vlastnictví predmetu
dražby k okamžiku udelení príklepu. Neuhradí-Ii vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhute,
zmaril dražbu, nenabývá vlastnické právo k predmetu dražby a odpovídá za škodu tímto jednáním zpusobenou.
Dražebník je oprávnen po nem požadovat náhradu škody, kterou tímto jednáním zpusobi!. Na náklady zmarené
dražby se v souladu s ust. § 28 odst. 3 zákona o verejných dražbách použije dražební jistota složená
vydražitelem, vcetne jejího príslušenství. Pokud nebude tato výše dražební jistoty postacující, je vydražitel
povinen zaplatit na základe výzvy dražebníkovi rozdíl mezi skutecnými náklady a dražební jistotou.

Clánek X.

Datum a cas prohlídky predmetu dražby

Prohlídka predmetu dražby je stanovena ve dvou termínech:

I. termín:
2. termín:

15.6.2011 v 9.30 hod.
22.6.2011 v 9.30 hod.

Místo prohlídky a sraz zájemcu se stanovuje pred úradem Mestyse Hvezdlice v obci Hvezdlice, okres Vyškov.
Prohlídku mimo výše stanovené termíny je možno individuálne domluvit s dražebníkem.

Pokud vlastník nebo osoba, která má predmet dražby v držení nebo nájmu, neumožní rádnou prohlídku predmetu
dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Clánek XI.

Podmínky odevzdání predmetu dražby vydražiteli

I. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k predmetu dražby dle ust. § 30 zákona o verejných dražbách, predá
bývalý vlastník, bez zbytecného odkladu v souladu s ust. § 32 zákona o verejných dražbách, za úcasti
dražebníka, predmet dražby vydražiteli, a to na základe doložení totožnosti vydražitele. O predání predmetu
dražby bude sepsán "Protokol o predání predmetu dražby", který podepíše dražebník, bývalý vlastník a
vydražite!.

2. Veškeré náklady s predáním a prevzetím predmetu dražby nese vydražitel, vyjma nákladu vzniklých z duvodu
dle ust. § 32 odst. 4 zákona o verejných' dražbách na strane bývalého vlastníka nebo dražebníka. Nebezpecí
škody na predmetu dražby prechází na vydražitele dnem predání predmetu dražby, týž den prechází na
vydražitele odpovednost za škodu zpusobenou v souvislosti s predmetem dražby. Je-Ii vydražitel v prodlení
s prevzetím predmetu dražby, nese nebezpecí škody a odpovednost za škodu vydražite!.
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Clánek XII.
Záverecná ustanovení

1. Vydražitel je povinen uhradit dan z prevodu nemovitostí.

2. Tato dražební vyhláška byla sepsána v 10 stejnopisech. Jedno vyhotovení je urceno pro navrhovatele, ctyri
vyhotovení pro potreby dražebníka a po jednom stejnopisu zašle dražebník v zákonem stanovených
lhutách osobám uvedeným v ust. § 20 odst. 5 zákona c. 26/2000 Sb, o verejných dražbách, ve znení pozdejších
predpisu.

3. Práva a povinnosti touto dražební vyhláškou výslovne neupravené se rídí príslušnými právními predpisy,
zejména zákonem o verejných dražbách .

. .' .. I -/1 I' - ,"
j.~ /-'5-1 1 .' > 'L·7 /. /

D;·~'Ž~b~íi~'::'"/ .
V.S.M.Group, s.r.o.
jednaj ící jednatelem
Ing. Vojtechem Obadalem

• J ;/ j,
.,/'j ,' •. '".'''

Ve Zlíne dne 20 II ,
1:'7;' /},;[L!.LL~

Ve Slavkove u Brna dne ... 2.1,t1,..................... 2011

.. " .. '-,..~..~~:';.' . , , , " .., ..'." - .
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Podle overovací knihy Magistrátu mesta Zlína

Por. c. legalizace 1805/A3/11

vlaGmer~GRe pedepsal uznal podpis na listine za vlastni

Vojtech Obadal, 10.4.1947, Vlachovice, okr. Zlín

jménola, príjmení, datum a místo narození žadatele

Breznice 532, okr. Zlín

adresa místa trvaleho pobytu adresa místa po~y\IJ na území Ceské rep8~liky

adresa ~ydlište mímo území Ceské rep~8liky

OP 101702923

druh a císlo dokladu, na základe kterého byly zjišteny osobni udaje

Ve Zlíne dne 19.5.2011

Krejcí Lenka

Jméno/a a prijmeni overující osoby, která legalizaci provedla

,.//l
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