
ot invesťiční spoÉečnost, a,s,

Rvbná ó8214, t l0 00 Praha l
bn. Mestrký.soul v Praze

oddíl B. vtiiř,ka l1985
rčozisill9i,DlČlCZó99o03lóó Y , 7 Y

' i"r.íiz]:tg",'"-DR AZF.BNI VYHLASKA@

číslo: D 71l20t7

IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584l11, PSČ 779 00, zapsanáv obchodním
Krajslcým soudem v Ostravě pod sp.zrr. C l0l41, jako dražebník oprávněný k provádění

dražeb na základé koncesní listiny vydané Okresním živnostenshým uřadem v Olomouci dne

1, pod čj.: oŽÚlB406l00lIk/I(P, ev, č.: 380500-80744-00 (dále jen ,,dražebník")

vyhlaŠuje

podle ustanovení § 20 a ustanovení 16a zákona č.2612000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky č. |812014, o

stanovení podmínek postupu při elekfionické dražbě, na náwh nawhovatele QI investiční spoleČnost, a.s.,

lČ: zl9lt4sl, se sídlém Praha 1, Rybná 682lt4, PSČ l1005, zapsaná v obchodním rejstřftu vedeném Městslcým

soudem v Praze pod sp.zr. B l 1985, jednající na účet podílníků fondu Pá!ý oteťený podílorný fond, zastoupená

panen Mgr. Vladanem Kubovcem, členem představenstva (dále jen ,,navrhovatel")

konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické
(dále jen ,,dražba")

l. Místo. datum. čas zaháiení a ukončení elektronické dražbv

Dtažba se koná elektronicky dne 31.1.2018 prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese -

portálu www,okdrazby,cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájeni dražby bude provedeno prohlášením

licitátora, ato v 11:00 hodin. Ukončení dražby bude nejdříveza30 minut tj. v 11:30 hodin.

2. označení a popis nředmětu dražbv a ieho příslušenství. stav předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to;

o Pozemek parc. č. 14611 o výměře 590 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob vytlžiti jnáplocha,
o Pozemek parc. č. l47tLo qýměře 580 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrany zemědělshý půdní fond,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 680, v katastru nemovitostl vedeném Katastrálním uřadem pro

Jihomoravslcý kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-venkov, v katastrálním územ| a v obci Medlov, Okres
Brno-venkov.

Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jsou ve rnýlučném vlastnictví
společnosti QI investiční spolóčnost, a,s., IČ: 27gll4g7, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ l1005, zapsaná

v obchodním rejsťíku vedeném Městslaý soudem v Praze pod sp.m. B l l985, jednající na účet podílníků fondu
Pá!ý oteťený podílorný fond.

SpolečnostQI investiční společlost, a.s.,IČ: 2'tg1149'7, se sídlemPraha l, Rybná 682/l4,PSČ l1005, zapsaná

v obchodním rejstřftu vedeném Městs§ý soudem v Praze pod sp.zn. B l 1985, jednající na účet podílníků fondu
Pá|ý oteťený podílový fond., se stala vlastníkem předmětu ďražby na základé Smlouvy kupní ze dne

30,11.2016. Právní účinky zápisu ke dni 30.11.2016. Zápis proveden dne 22.12.2016, pod čj. V-23956/2016,
,703.

Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství - v dražebnl vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle

doitupných informací. Nawhovatel odpovídá zavaďy na předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební

vyhláškou.

pozemky: Jedná se o ocenění nemovi§ích věcí - pozemků p.č. 146ll - ostatní plocha ap.č. 147ll - zahrada, vŠe

zapsané na listu vlastnictví č, 680, pro k.ú. Medlov, obec Medlov, okres Brno-venkov, které se nachází v
jlhozápadni, zastavěné části obce Medlov, mezi rodinnými domy č.p. 306 a č.p. 307 (pohled z Přístupové
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komunikace). Nemovité věci - pozemky p.č. 146ll - ostatní plocha ap.ě.147ll - zaltraďa se nachází v rovinném

terénu, tvoři fuŇční celek a jsou prístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na Pozemku P.Č, 13311- ostatní

plocha, který je ve vlastnictví: Městys Medlov, č.p, 52, 664 66 Medlov. Oceňované nemovité věci - PozemkY

p,r. v,an - brtatri plocha ap.č, l47i1 - zahraďase nacházejí v prrmím stupni rizika povodní, třetím stuPni rizika

kriminality a čtvrtém stup;i rizika vloupaní. Dle dostupnýóh podkladov,ých materiálŮ, místního Šeťení a

i"iár-".i'eŠu;" " -i.to možnost napojení na kompletni rozvod inžen;ýrslcých sítÍ: elektro, obecní vodovod"

hloubkovou kanalizaci a plynové vedeni.-Na nemovitých věcech - pozemcích p.Č. 14611 - ostatní Plocha a P,Č,

147/1 - zabraďase nachazi neudržované náletové dřeviny, jejichžhodnota se při případném vYmýcení se rovná

hodnotě vytěženého palivového dřeva. Při mísfirím šeťeni byly zjiŠtěny §,to venkovní Úpravy (oplocení -

ocelové plótivo v ocel-oq;ch a betonov,ých sloupcích, oplocení - zděné a zpevněné plochy),

Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného staw,

Dle platného územního plánu městyse Medlov jsou oceňované nemovité věci - PozemkY P.Č. 14611 - ostaÍÚ

plocha ap,č. l47ll , zahrada zahrnuty v níže uvedených plochách:

nemovité věci - pozemky p.č. 14611- ostatni ptoctra'a p.č. l47ll _ry!!?:_|l995Y.9__Ť9"i_'.Y*;i,úióŇ vňžŤí '- i,locrrv sTABILIžovANÉ - ,,Bv - pl-ocny ByDLENí VENKOVSKEHO
TYPU".

Charakteristika - ,BV - PL^CHY BYDLENÍ VENKqVSKÉH0 TYPU"
Hlavnílyužití:- 

uyatóni v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný poby,t a každodenní relaxaci obYvatel,

dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení

Přípustné využitÍ:
! bydlení v rodinných domech
! související zeleň
! související parkoviště a garáže rodinných domů
! související občanské vybavení (např. mateřská škola)

n související dopravrrí a technická infrastruktura, zajišťující obslužtost území

! veřejná prostranstvi
! sídelní zeleň
! protierozní opaření

Ostatní charakteristikaje uvedena ve znaleckém posudku,

Úphé zrění zraleckého posudku naleznete na: www,drazby,net

3. prohlídka předmětu dražbv

prohlídku předmětu &ažby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termíndne 9.1,20l8 v l5:00hodin
2. termíndne l5.1.2018 v l0:00hodin

Místo prohlídky se stanovuje před pozemkem parc. č. l46t|, vedeném jako ostatní plocha, zPŮsob vYuŽití jiná

ptocha, ,upruné^na listu uiu.ini"Ú č. 680, v kátastrálním uzemi av obci Medlov, Okres Brno-venkov,

Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do l6:00 hodin na telefonu: '734 358 335,

pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumoŽtí řádnou Prohlídku Předmětu

dražby,bude prohlídka provedena v rámci možností,

4. Cena oředmětu dražby

obvyklá (tržrí) cena předmětu ďražby byla zjištěna posudkem znalce podle ustanovení §,13 zakona Č,2612000

Sb.,'o veiejných draibach, ve zréní pózaelsictr próapisri. Znalec: Ivo Trsťan, bytem Sadová 88212,790 0l

Jesóník, v iosudku čislo |7l0ry145 zě dne 22.9.2017;shnovila obvyklou cenu předmětu ďražby na Částku ve

5. Neinižší podání a minimální příhoz

Nejnižší podání stanovuje dražebník ve výši.....,.
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Minimální pílhoz,kter.ý může účastník dražby učinit, stanovuje dražebník ve výši....... .,5,000,- Kč

Draží se v českých korunách.

6. Dražební iistota

Dražební jistotu stanovuje dražebník ve výši.,.,..... ... ,.. 80.000,- Kč

Dražebnijistota musí bylt uhrazena poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na ÚČet draŽebníka, nebo

vkladem ňotovosti na ú8et dražebníka ěis|o 107-42'78120267/0|00, vedený u Komerční bankY a.s., PobočkY v

olomouci, variabilní symbol (VS) číslo dražby: 7t20l7, konstantní symbol: 0558, specificlcý symbol: v PříPadě,

že je účastníkem draŽby fyzická osoba - rodné číslo účastníka dražby, v případě, že je ÚČastníkem draŽbY

právnická osoba - identifikační číslo (IC).

přípustné je rovněž složení dražebnl jistoty ve formě baŇovní zárn;ky - její PodmínkY nutno konzultovat

s diažebnřem. Lhůta pro předložení bánkovní záruky končí v sídle dražebníka šestnáctou hodinou Pracovního
dne bezprostředně předcházejicího dni konání dražby. Originál záručni listiny musí splňovat §rto PodmínkY:

- y záruěnilistině bude uvedeno prohlášení banky, že tato banka uspokojí dražebníka (věřitele), a to do výŠe

dražebnljistoty, jež je uvedena výše, jestliže dražebník o plnění vyplývající z bankovni zárul<y PÍsemně
požádá b;nku ; tó z ioho důvodu, že dlužník (tj. osoba, na jejiž žádost se zaváyala banka zaruČní listinou)
jako vydražit el zmařil dražbu. Dražebník (věřitel) musí b;ft v záračnl listině ozrračen tak jak je oznaČen v této

vyhlášce.
_ Doba platnosti takové bankovní záruky musí být minimálně 30 dnů po skončení lhŮty stanovené touto

vyhlášiou pro úhradu ceny dosažené vydražením a zároveň pro případ, že bude konána ve smYslu § 25

zákonač.Ž612000 Sb., o veřejných dražbách, opakovaná dražba, minimálně 30 dnů po konání opakované

dražby,Nejzažší termín platnosti bankovní záruky je však jeden rok po konání ďražby dle této vyhláŠkY,

- BaŇovní zárukamusí umožňovat opakované čerpaní až do výše dražební jistoty.

- Záručn1 listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožiovala bance uplatňovat jakékoliv

námitky či výhrady vůči dražebnikovi (záruka na první Ýzvu) s výjimkou nrfunitky, Že pisemná výzva

drazebntka o plněni zbankovní zánky byla učiněna až po době plafirosti bankovní zžrlky. ZáruČní listina

nesmí obsahovat ani žádná ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky, v záruČní listině

uvedené, na jinou podmínku, než je písemná výzva o plnění, vyplývající zbankovní zánlky, uěiněné ze

strany dražebnka. Žaručnt listina nesmí obsahovat ani žádnájiná ustanovení, kíerá by ja}rkoliv omezovala

drazěbn*a při uplatňová,rrí jeho práv vyplývajících mu ze záruění listiny či mu ukládala pro dosažení PlněnÍ,
vyplývajícího mu ze zémčii listiny, jinou povinnost (ako např, povinnost učinit předchozi výzvu dluŽníkovi,

nÓ6o aótoz"ní dalších písemností, atd.), než povinnost písemně požádat o toto plnění v době platnosti

uvedené v záručni listině.

_ prohlášen i v záručni listině může učinit pouze banka, která má povoleno působit jako banka na Území ČR od

České niárodní banky a toto prohlášení musí být učiněno v českém jazyce.

_ prohlášeni v záruěni listině může učinit pouze baŇa se sídlem na uzemi České republikY nebo zahraniČní

bankou oprávněnou působit v souladu só zvláštním právním předpisem na území České republikY a toto

prohlášeni musí být učiněno v českém jarryce.Tím není dotčeno právo předložit písemnost v jiném neŽ

českémjazyce spolu s uředním překladem písemnosti do českéhojazyka.

Drťební jistotu je mofué složit také v hotovosti k rŇám dražebníka v jeho kanceláÍi:DraŽby.net s.r.o. na adrese

Sokolskái84/1j, olomouc, PSČ 77g 00, vpracormí dny od útery až čtvrtek: od 9:00 hodin do 16:00 hodin,

v denkonání dražby od 9:00 hodin do zahájenidražby.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty začiná dnem podpisu této dražební vyhlášky a končí zahájenim draŽbY.

Dokladem o složení dražební jistoty jsou:

(a) výpis zúčtu u banky, prókarriici,že zúčíupíkazce byla účastnftem dražby ve prospěch bankovního ÚČtu

drázebnfl<a uvedeneho v této dražební vyhlášce odepsána částka odpovidajic| draŽební jistotě, stanovené

v této dražební vyhlášce nebo
(b) příslušný díl poŠtovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošty), osvědČujícÍ, Že bYla ÚČastníkem
- ' 

dražby ve prospech bankovního účtu drazebnika uvedeného v dražební vyhláŠce uskuteČněna Platba ČástkY

odpovídajíci dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo

(c) prishsny.díl poštovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošť), osvědčujícÍ, Že do vlastních rukou
' ' 

drazebnika uyla úeastnikem 
-diažby 

odeslána peněžní zásilka v částce odpovídající draŽebni jistotě,

stanovené v této dražební vyhlášce nebo
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(d) baŇovní pokladní složenka, osvědčujíc.í, že byla účastníkem ďražby ve prospěch baŇovního účru

dražebníka uvedeného v této dražebni vy'tásárrá'z.nu-eártr.u oopořJ"i]ái arazeuni jistotě' stanovené v této

dražební vyhlášce nebo

(e) pokladní neuo;irryi-o-tlad vyhotovený,dražebníkem, osvědčuj ic:, že dražebnkpřijal od účastníka dražby

v hotovosti částku odpovídající dražeb"íjú;;;';.|[*ene v teto,arazební vyhlášce nebo

(fl ziručnírirtinv orucjíu]i.iť*r."*i,dd;;;kr"utou,ie,artnit "řar"zuv ". ProsPěch draŽebníka ve uýŠi

nejméně eastkv odpX'viť":,.,-#r"ů"ijt;,",ď stanovené v této dražební vyhlášce,

Platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná,

účastnfl<ům dražby,kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená dražební jistota wácena dražebníkem

u;í*j,"'u1ť;it#t*.ffi}i,ffi"í:t9ť:h*9l1*1.Yrý 
účastník draŽby sdělí administrátorovi

; [l l:iŤťtr**T*Htf t"Y;n*:g;l ŤŤ#ffi 
: 
lF:íilJ "-ažby formou peněžní zásilky,

doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovní licence (pošty)'

(c) těm účastníkům, kteří se r:fu, y11?i]iJii'i J"liri drazebni'jistótu v hotovosti .mŮie 
bÝt jimi sloŽená

dražební jistota wácena v hotovosti, popripuJc for_"], šeku pro ůie, t,o,ouosti z účtu dražebníka u banky,

,r, tťjffi1*:'t'"ii*",,t',*rt'.!S,r,t"lůTi,9=,:!* 
jistotu formou bankovní zánlky, vráti

dražebník listiny, ;;il;r., tŇou'íru.oku v den Po jejím skonČenÍ.

Upozornění:Dražebník].-o|,?*ě:T!T:l,hotovostpouzedovýšestanovenév§4odstaveclzžkonaě.
254l2004Sb., o omezení plateb v notovorti u'š"Áe"c'ravonu r'. iijtíiiz sa'' o sPrávě daní a PoPlatků' ve

znění pozděj ších předpisů,

lienÝch - jsou zde uvedeny údaje

předmětu dražby pouze v rozsanu
ffifiovatel odpovídá za vaďy na
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nouze podle dostupných tntormact,

,tunouóném dražební vyhláškou,

zástavní věřitel se zavázal
práva z listu vlastnictví
vydražením.

a
1

o 7.ástavní právo smluvní ve prospěc}r_česká spořiteln4 a.s, IČ: 45244782, se sídlem olbrachtova

lg2gl62,KIč, l40óó p.ur,u +, k zajištěni'i"rrr.ir""Ň, óznačená jiným způsobem, Ve,škeré peněžité

existující, uuaou"i, poá*rc"e i n.poa,nii!ffi;', ,nei ,por"Ě"n;rii é.rr.a sPořitelna' a's'' tČo:

45244.782,vzriklé 
,ná 

zžklaďéjakékoli "u:iiioř 
r*ro,Í"y ,p."iiitouu"é v článku I smlouvY o zastavení

nemovitosti č, ZN4lI173l16lLCDnebo v souvistosti , iutbuo" zaiiŠtěnou smlouvou' a to (i) dluhy na

splacení jistiny o"u,r, 
"á 

)ipTu".ni .au"o]"olJiž'šo",;č"* č:iÉ,ooii"tnu, a,s, vyplatila na zakladě

bankovní zaruky či aúeditivu u ru ruplu"".niŽrř"v"n eau.r.., ,inrru ,.lrpořádání ouchódŮ na finanČních

trzích, včetně;.:i.i, piirirs"rr,"r, 
" 

tib a"rsi ;id'Ú;;ené. v Članku i shora speciťrkované smlouvy o

zastavení o.rnouiti,|ď#",*;;",i;'bua';;il;,aíy ke dni uzaťenl shora speciťrkované smlouvy o

zastavení n..ou,ů"r.,,i ;;;ffiffi;tk", rua"ui "a" 
o1".;ejná ',va*eii 

do 31.10.2066 aŽ do

celkové rnýse zo.oóo.ooo,oo Kč, včetŇ:i:i.r, p,ir",enství, jehoivklad do katastru nemovitostí byl

povolen ,o"toonrřiřo-řá*oaúin" *"ář'p.""liirTnl"rr"rú *uj, Katastrálním pracovištěm Brno_

venkov pod čj. 
*il;ÁňOi7-703, 

Lilť"l" #'Ň;;-'Ť;;;i zástavního Práva Podle obČ'z'

ZN'l'73ll6LCD zedne 31.01.20rr. nráilioeiŇ zápisu t, J,i 01,02,20.'7, žápis proveden dne

23.02.2017.
Souvisejícízápisy:Závazeknezajistitz,rást.pr.ng-n-{Lťnějšimpořadínovýdluh.Listina:Smlouva
o ňizenízástavního práva podle "ury ^1N+Á'nstGucv,ó 

dn" ii,o r,zor z, právní účinky zápisu ke

*|Xl,ffiÍ'áíiT#?"ť;i*!?i,?1il,Í:x*:r:::::" namísto starého, Listina: Smlouva

o ňlzenizástarmího práva podle o ue ,, Ňiňlizneycp ", 
on"J i,ór ,20L,l , právní účinky zapisu ke

Oni O t .OZ.ZO t 7, Zápis p,ouéden dne 23,02,20 17,

o zákaz zcizelí, zikaz zcizení specifikovaný v čláŇu III odst, l smlouvy o zastavení nemovitosti č,

ZN4l11.73l16lLCD na dobu trvání zastar,ffiJo;;ffi* ,p..ř*-runé smlouvy o zastavení nemovitosti'

ve prospěch č.r# il;.*l";,,;;., Ě 4:ťů|;;',"r:iň!ir;,9Lilrri ova tg2bl62, KIČ, 14000 Praha 4'

jehož vklad d" k":r;i;;"r|"il"riiuvi-pouoi"n roáodnutím ř"i"*al"n,o uřadu pro Jihomoravshý

kaj, Katastrálnim pracovištěm Brno-vJ#fiil".; ."i-ts-+.E|iďíÍ-los. Listina: Smlouva o ňizení

zástavního prava p,odte,obč.z. ZN4/1aá;;ťó "J 
ane.:r,o-r,,iotl, p,a,ní účiŇy zápisu ke dni

o1.ozzotl .'zápis proveden dne 23 ,02,2017 ,

nísemně dražebníkovi vymazat zástavní práva a omezení vlastnického

n'"""#;;J;;i;ilil r'áiužty a zároveň doplacení ceny dosažené



o Nawhovatel prohlašuje, že dle jemu dostupných informací na Nemovitostech nevámou Žádné nájemní

smlouvy.

8. způsob reeistrace dražitelů (účastníků dražbv)

podmínkou účasti na elektronické dražbě na portálu www.okdrazby.cz je:

a) registrace účastníka jako uživatele do elektronického dražebního systému umístěného na internetové- 
adiese www.okdrazby.cz azískání statusu rrověřeného uživatele,(, a

b) přihlášení účastníka Řt""y;. ověřeným uživatelem do dražby a jeho zápis seznamu ÚČastníkŮ draŽbY,

Elektronichý ďražebnisystém www.okdrazby.cz provozuje společnost APALEX s.r.o., IČ 2645167l, se sídlem

praha 6, Thákurova ssólt, r§Č too oo, "ffiá v obcňodnim rejsříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 
's:tz: 

(aat. jen administrátor), którá byla jako zprosťedkovatel draŽebníkem mimo jiné PÍsemně

pověřena ovcrenim,.girt u". každého účastníka dražby a přidělovaním statusu ověřeného uŽivatele.

ad. a) Registrace účastníka dražby, jako uživatele www.okdrazby,cz

účastník dražby se jako uživatel do elektronické dražby registruje prosřednictvím Žádosti - registraČního

formuláře umístěného na internetové adrese www.okdrazby.cz,

Uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny požadované Údaje. V oPaČném PříPadě k jeho

registraci n"aola.. přád odeshřm registračniho formuláře je uživatel povinen seznámit se VŠeobecnými

po"amiŇami druz"bnfl.u a administráiora, přičemž odesláním registračního formulaře .uŽivatel souČasně

potwzuje, že s těmito Všeobecn;jnni podmiŇami vyslovuje souhlas a zavazuje se podle nich řídit, UŽivatel

ooesta*m registračního formulářó sorřasně prohlašuje, žeidaje,které při registraci uvedl, jsou aktuálnÍ, ÚPlné a

pravdivé a že si je vědom povinnosti jakoukoli změnu osobních údajů uvedených v registraČním formuláři

tezodkladně písemně oznámit administrátorovi, kdy zárovei bere na vědomí, že zapíiPadné ŠkodY vmlk|é z

důvodu neoznámení změn údajů nenese administráto1 ani dražebník žádnou odPovědnost.

před ověřením úplnosti a správnosti žádosti o registraci - tj, vyplněného registraČního formuláře Ze StranY

administrátora bude mít uživatel status registrouŇho uživatele, Po ověření Úplnosti Žáďosti o registraci - tj.

vyplněného registračního formuláře ze strany administrátora, bude uživatel vystupovat jako ověřený tlŽivatel.

Každému účastníku dražby bude jako ověřenému uživateli přidělen identifikátor, coŽ je bezvýmamové

označenl,kíeré je účastníku dražby nahoonc přiděleno v rámci každé elektronické draŽbY, jÍŽ se bude ÚČastnit a

lrteré slouží k jeho jednomačnému rozlišení. Po registraci každý účastnk draŽbY obdrŽÍ Prostřednictvím
elektronické posry ve smyslu ust. § 3 odst. l vyhlášky č, t8l2014, a to zejména základni informace o

elektronické ďražbé,o,půsóbu prokazínitotožrosti účastníka dražby azpůsobu sloŽení draŽebníjistotY.

Fyzická osoba se zaregistruje na portálu www.okdraáy.cz prosřednictvím formuláře Ťzická osoba. Po

qrpmeni formuláře, lživátet,který je Szickou osobou vytiskne vyplněný registrační formulář, nechá si na tomto

fórmulaři uředně ověřit svůj podpis a odešle jej doporučeným dopisem na adresu administrátora: APALEX s.r.o,,

Thákurova 550/l, Praha 6, PSČ l60 00.

po kontrole údajů Administrátorem bude §zická osoba informována e-mailem na adresu elekhonické PoŠtY

uvedenou v regiŠtračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel (kdy u uživatelského jména se v Portálu

zobtazi červená hvězdička) a o moáosti aktivně se účastnit dražby dle této draŽební vYhláŠkY a dalŠÍ draŽeb

Dražby.net s.r,o.

právnická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazb},.cz prosťednictvím formuláře Právnická osoba. Po

lyplnění formuláře zasle |ravnická oioba vytištěný a vyplněný registrační formulář oPatřený uředně ověřeným

póbpis"m osoby oprávncne 3i zastupouut .pólu s oiiginalém rn_ípisu z obchodního rejstŤíku této právnické osobY

ei iinerro vereinenó rejsříku doporueenym dopisem na adresu administrátora: APALEX s.r.o., Thákurova 550/l,
prÁu e, psď too oo. po kontrole úd;jů buae právnická osoba informována e-mailem na adresu elektronické

pošty uvedenou v registračním formulaii o priOélení statutu ověřený uživatel (kdy u uŽivatelského jména se v

po.tát,, zobrazičervJná hvězdička) a o moárosti aktivně se účastnit fuažby dle této draŽební vYhláŠkY a dalŠÍch

elektronic§ých dražeb Dražby.net s.r.o.

Vlipis zobchodního rejsťftu či jiného veřejného rejstřiku nesmí být starŠÍ ťí měsícŮ,od data vYstavenÍ,

piávnická osoba je pouii.u neprodieně písemně oznámltAdministrátorovi veškeré změny údajů vYPlňovaných v

registračním formuláři, a to doporueen;ým dopisem na adresu administrátora: APALEX s.r,o., Thákurova 550/1,

i,;";';;jŠč láó Óo ,por, s aotozentm originalu akíuálního u_ipisu z Obchodního rejstříku či jiného veřejného

rejstříku.

Společné jmění manželů (SJM) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosťednictvím formuláře

registrace SJM. po vyplnění formuláře matňe|é"rrytirt rro,, vyplněný registrační formulář, doPlní v něm Údaje
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manželalmanželky, nechají uředně ověřit podpisy na tomto_formulaři a odešlou tento vyplněný a podepsaný

formulař doporučeným dopisem na adresu administrátora: ApALEX s.r.o,, Thákurova 550Á, praha 6, pSč 160

00.

po kontrole údajů bude účastník dražby informován e_mailem na adresu elektronické pošty uvedenou

v registračním formulaři o přidělení statutu ověřený uživptel, (kd1 u uživatelského jména se v portálu zobrazi

červená hvězdička) u o -ožno.ti aktivně r.ffitriiar-uzu} ál. teto dražebni vyhláŠky a dalŠÍch draŽeb

Dražby.net s.r.o.

spoluvlastnictví (sy) se zaregistruje na portálu www.okdrazbv.cz prostřednictvím formuláře registrace sv, po

lryplnění formuláře spoluvlasirríci 
-vytisknou ,"ň i formulař, nechají na něm uředně ověřit

podpisy a odešlou jej doporučenlim dopisem.ra ádr"su ud,nioi,t,áto,u, ApALEx s,r,o,, Thákurova 550/1, praha

6, PSČ l60 00.

po kontrole údajů bude účastník dražb}u informován e-mailem na adresu elektronické pošty uvedenou

v registračním formuláři o přidělení statutu quJrený uzivutel G9y l uživatelského jména se v portálu zobrazi

červená hvězdička) a o moáosti aktivně s" úča;tnřdražby dle této draŽební vyhláŠkY a dalŠÍ draŽeb DraŽbY,net

S.r.o.

uživatel portálu www.okdrazby.cz je povinen si při registraci zvolit si uživatelské jméno, pod kterlým se bude

v elektroniclaých drazuách ,r.Áouitortj prinlasovat u p'oa ,irnz se bude ďraŽeb ÚČastnit. UŽivatel je Povinen

zďržetseuživánljalcýc}kolivhanliv,ých,urtůlivy.ch,*tga-i.t'čizavádějiclchoznačeníauvádětnepravdivé
kontaktní údaje jako je e_mail či teiefonní eislá, v opuřr,e- případě je administráto1 9nlivněn 

podle svého

uváženibuď registraci rrziuatete a jeho účet beznáfuadý zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno,

ad b) přihlášení do ďražby a zápis ověřeného uživatele, jako účastníka dražby do seznamu účastníků

dražby

pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem č.2612000 Sb. a vYhláŠkou Č, l8/20l4 (zejména

přihlásí se kelektronicte arazuc prosfiednicwím portálu www.okdrazbv.cz, sloŽÍ ďraŽebnijistotu, Pokud je

požadovtna, a předloží čestrré próhlášeni,_že ne.ri osobou vyloučenou zdražby), bude zapsán do sezramu

účastníků dražby a stane se účastníkem dražby,

ověření uživatelé se mohou přihlásit k elektronické dražbě ode dne zveřejněné dražby na portálu

w*w.otd.arb.r.c" aždo zahájeni dražby tj, do 31,1,2018 do 11:00 hodin,

g. způsob elektronické dražbv na portálu www,okdrazbv,cz:

v sekci připravované ďražby zvolte nemovitost, kterou chcete dražit.

Menu detail ďražby oururroj. u.skeré nezbytrré informace o ďtaženénemovitosti (fotografie, PoPis, draŽební

vyhlášku, zna|ecký porrrJ"i, termín ďražbi,nejnižší podání, rnýši minimálního příhozu, informace pofiebné

k úhradě jistoty a další údaje).
přihlaste se do dražby 

"o 
ř";ariu., aby vás dražebník mohl zařadit mezi schválené účastníky dražby azapsaí

vás do seznamu účastníkri dražby.
UpóŽÓiŇŇ,-Š--|rinas"ním do konkrétní dražby nečekejte._na samotný zaČátek draŽbY. Pokud se

nepřihlásíte pred zahá;eniÁ, n.uuo.t. se moci ďražby;účastnit přihlášeni v průběhu ďražby není možné!

Uhraďte ďražebnijlstotu bánkovním převodem či vložením jistoty v,hotovosti na uvedený bankovní účet

dražebníka. Informace potr.urre t rirrraac dražební jistoty naleznete v Článku 6 této draŽební vYhláŠ§,

p" pripra"r dražebnliistoty na bankovní rieet úzebníka a splnění podmínek účasti na ďražbé dle této

orjeuni vyhlášky jste-oprávněni účastnit se aktivně ďražby a činit podání,

V termínu pořádaní .u-ot re ďražby se do systému přihlasie svým uzivatelshým jménem a heslem, Dražba je

zahájena automaticky. Ve stanoveném čase se přesune ". ,ák". připravované ďražby do sekce aktuální

dražby.V tuto chvíli můžete činit podání,
průběh samotné elektronicke aázuy je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný, přihazovat můžete

tlačítkem provést mini-at.ri příhoz (r"ýi" prinozu je stanovena dražebníkem) nebo vYPlněním jiné ČástkY,

kdy do přislušného okénka ,1rpis"t. 8artr.u příhá (musí být stejná či vyšší než stanovený minimální

příhoz, jinak se podaní s částk-ou menší než minimální př fttoz nezowazi a má se za to, že nebylo učiněno),

kliknutím na tlačítko přihodit a následně potwzením, že chcete skutečně přihodit, které učiníte kliknutím na

tlačítko ,,Ano, chci učinit podání ve qýši ..,..l' j. podání_učiněno,a zobraň se jako,nejvyšší podání spolu s

vaším uživatels§ým jménem, celkovou částkJu'a uvedeným přesn;ým časem příhozu, Účastník ďražby,

kterému svědčí předkupni p.ávo, může toto předkupní právo upl{nit a dorormat nejvyšší nabídku, Tomuto

účastníkovi ďražby se navíc zobrazuje tlačítko Doiovnat cenu, Systém zíroveízobrazuje historii podání

všech účastníků ďražby s příslušnými údaji,

a)
b)

c)

d)

e)

t)

c)

h)
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10. čas zaháiení a čas ukončení elektronické dražbv. během kterého lze zvyšovat podání

Čas zahájent elektronické &ažby a čas ukončení elektronické dražby během kterého lze zvyšovat podáníje

stanoven v článku l této dražební vyhlášky. Dražba se koná, dokud účastnici dražby činí vyšší podaní,

nejméně však do doby uvedené v článku l této dražební vyhlášky. Je-li v posledních 5 minutách před

uplynutím doby, během kteftlze činit podaní, učiněno podaní účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem

aiÉicrr podaní o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání

5 minut, anižby bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven.

Před uplynutím doby, během kleré |ze zvyšovat podání (tj. i případné doby prodloužené zpŮsobem dle

předchozího odstavce), se zobrazuji následuj ící výzw a prohlášení:

I) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývaji 3 minuty, je účastníkŮm draŽby

zobrazena ýzva ,,Poprvé pro účastnka dražby (označení identiťrkátoru účastníka dražby, kter'ý učinil
nejvyšší podání)",

II) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbyvaji 2 minuty, je účastníkŮm ďražby

zobrazena qýzva ,,Podruhé pro účastnika ďražby (ozrračení identifrkátoru účastníka dražby, který učinil
nejvyšší podání)",

III) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během kíeré lze ěinit podání, zbývá l minuta, je účastníkŮm draŽby

zobrazeno prohlášení ,,Neučinlli někdo z přítomných účastnftů dražby podání vyšší, než bylo Podání
naposled učiněné účastnikem dražby (označení identifftátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší
podaní), udělím mu příklep".

IV) v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkŮm dražby zobrazena výzva

,,Pořetí pro účastníka dražby (ozračení identifikátoru rtčastníka dražby, kte4ý učinil nejvyšší podánÍ)" a

přijímání dalších podaní je zastaveno. V případě, že na základě sledování dostupnosti adresy ve veřejné

datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému

www.okdrazby.cz v ďélce přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze Činit

podání, minimálně o l hodinu. O této skutečnosti je licitátor povinen bez zbytečného odkladu informovat

každého účastníka dražby najeho adresu elektronické pošty.

po uplynutí doby, během které lze činit podaní, udělí licitátor bez zbytečného odkladu příklep účastnftovi
dražby, který učinil nejvyšší podání, ěimž je elektronická dražba skončena. Na detailu ďražby se zobrazi
informace o udělení příklepu, vrýše ceny dosažené vydraženim a označeni identifikátoru vydražitele.
Informaci o ukončení dražby zároveň odešle licitátor každému účastníkovi ďražby na jeho adresu

elekřonické pošty.

1l. Způsob určení wdražitele v případě podle § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 větv třetí zákona č. 2ó12000

Sb.. o veřeinÝch dražbách

Elektronické losování bude na portálu www.okdrazby.cz spuštěno licitatorem v těchto případech:

Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebyloJi učiněno podání vyšší, roáodne licitátor

elektronichfon losem o tom, komu z nich přiklep udělí.

Učiní_li několik dražitelů současně stejné podaní a nezjistí-li licitátor, kdo učinil podání jako prvnÍ, a

nebylo-li následně učiněno podání vyšší, roáodne licitátor elektronickým losem o tom, komu z nich
příklep udělí.

JeJi někte4ý zúčastníků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozemvénán;
učiní-li podarrí ve stejné výši jako nejvyšší podaní, udělí licitátor příklep jemu. Je-li těchto účastníkŮ

dražby - spoluvlastníků více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnickY podíl je nejvyšší. Při
rovnosti spoluvlastniclcých podílů roáodne licitátor elektronicla_ým losem o tom, komu z těchto

spoluvlastnftů příklep udělí.

Úeastnik dražby, kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat

nejvyšší nabídku. Pokudje více osob, kíer,_im svědčí předkupní právo, a dorovnali nejvyšší nabídku a
jejichž spoluvlastnický podíl je shodný, pak je provedeno elektronické losování. Los roáodne o tom,

komu z těchto spoluvlastníků udělí licitator příklep.

12. Termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí. zda ie předkuDní právo

prokázáno
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Má_li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li je dražebníkovi listinami nebo

jejich uřednĚ ověřenými opisy dó zahájení ďražby, není stanovenlim příhozem vázán; učinili tento účastník

ďražby podání ve stejné výši jako nejvyšší podrfurí, udělí licitátor příklep jemu.

Dražebník do zahájeni ďražby sdělí účastníku dražby který dokládá své předkupní právo roáodnutÍ, zda je

předkupní právo prokázáno a doloženo prosfiednictvím internetové aplikace na portálu www.okdrazby.cz.

13. Účast na dražbě

Účastníkem dražby může být vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná osoba byla z dražby vylouČena.

Úeastniky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětŮm draŽby, osobY, na
jejichžmajetek byl prohlášen konkurs, nebo insolvenční náwh na majetek takové osoby byl zamlínut proto, Že

jeji *uletet nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčníhořizeni, a to po dobu 3 let od právní moci takového

roáodnutí; nikdo nesmí dražit zané,
Úoastrriky dražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětl ďražby mohlo dojít

k vyloučení, omezení nebo narušení hospodařské soutěže; nikdo nesmí dražitzaně,
Úeástnncy ďražby nesmějí b;ft osoby, které nesložily dražební jistotu, jeJi požadována, a v opakované dražbě ani

vydražité|, ktený způsobil zmaření předchozí ďražby téhož předmětu dražby ltéhož dražebníka; nikdo nesmí

dražit za né. Draži v dražbě,jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského

uřadu a kontrolou ďražby pověřeni zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí ďražit za ně.

Účastníky ďražby nesmějí být dražebník organizujlci a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárním

orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, ktery na této dražbě Činí

ukóny dražebnika, a dále ani správce konkursní podstaty, likvidátor nebo nucený správce, jsouJi nawhovateli

této dražby; nikdo nesmí dražit zané.
Účastníkem dražby též nesmí bfi osoba, která je ve vztahu k některé z osob (dražebníka organizujic| a

provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho statutárnim orgánem nebo členem jeho statutámího nebo jiného

orgánu,leho zaměsíranec, licitátor, který na této dražbě činí úkony dražebnika) osobou blízkou, společníkem,

osobou ovládanou nebo osobou, která s ní tvořím koncem; nikdo nesmí ďtažitzaně.
Pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, je přípustná společná účast více účastníkŮ dražby za ičelem
společnéhó nabyi preamětu dražby. Podmínkou společné účasti na ďražběje, že bude před zápisem společných

účastníků do seznamu účastníků ďražby předloženo dražebníkovi čestné prohlášení všech společných účastrrikŮ

dražby,které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém předmětu dražby,jakož i zmocnění osoby

oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat a které bude opatřeno uředně ověřenými podpisy všech

společných účastníků dražby, S výjimkou určení osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat není

žádné omezení obsažené v prohlašení účastnftů ďražby nebo vyplývajici zjejich případné dohody vŮči

dražebníkovi ani vůči fietím osobám účinné. Společní účastníci dražby odpovídají za úhradu ceny dosažené

vydražením společně a nerozdílně.

14. Úhrada cenv dosažené vydražením

Vydražitelem složená dražební jistota a její příslušenství se započítávaji vydražiteli na cenu dosaŽenou

vydražením.

Zbývajici část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen do 10 dnů od skončení ďražby uhradit

dražebníkovi, není_li dále stanovenajiná lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením.

Není_li cena dosažená vydraženim vyšši než 200.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou

vydražením ihned po skončení dražby,

Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500.000,- Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaŽenou

vydražením do 60-ti dnů od skončení dražby.

Cena dosažená vydraženim může b;ýt vydražitelem ultrazenal.
(a) v hotovosti složením na účet dražebníka číslo účtu 107-4278120267/0100, vedený u Komerční banky a.s.,

pobočky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo účastníka dražby,
(b) v hotovosti v kancelaři dražebníka, variabilní symbol (VS) identifrkační číslo nebo rodné číslo ÚČastníka

dražby. Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do ,r,ýše stanovené v § 4 odstavec l zákona ě.

254li004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č,337 /1992 Sb., o správě daní a poplatkŮ, ve

zněni pozděj ších předpisů,
(c) převodem zúčtu u banky ve prospěch účtu dražebníka číslo něfu rc7,42'78120267l0l00, vedený u

komerční banky a.s., pobočky v Olomouci, variabilní symbol (VS) identifikační číslo nebo rodné číslo

účastníka dražby,
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(d) poštovní poukázkou na účet dražebníka číslo účtu 107-42'.'812026'7.o1100, vedený u KomerČní bankY a,s"

pobočky v olomouci, variabilní symbol (VS) identifrkační číslo nebo rodné ČÍslo ÚČastníkaďraŽbY,

Byla_li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní zérvlq,je vydražitel povinen uhradit cenu

dosaženou vydražením v plné v}ši v termínu a splatrrosti někteným ze způsobů uvedených v tomto bodě,

Dražebník je pak povinen iez zbýer,ného odkladu pó uhrazení ceny vrátit vydraŽiteli zilruČnl listinY,

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením,

úhrada ceny dosažené vydražením směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná,

Uhradí_li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, pŤecházi na něj vlastnictví Předmětu

ďražby k okamžiku udělení příklepu.

Yydražite|, ktery znaíi| dražbu (neuhradil cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti), nenabývá

uúrt ri.tui'pr"dáCt, draĎy vydraženého ve zrnařené ďražbě,

Je_li dražba mlaíenavydražitelem, dražební jistota složená vydražitelem vČetně jejího PřísluŠenství se PouŽije na

naklady mtařené ďražby, konáJi se opakovaná dražba, zučtuje se zbývqici část dražebni jistoty složené

vydražitelem, kter.ý zpúobil zmaíení áražby, na náklaáy opakované ŤŤ* Po úhradě nárkladů dražby a

oi,Ř"uu"e Úazbyie áuyvaiici část vrátí vydráziteli, kterlý způsobil zmaření dražhy,

vydražitel, ktený způsobil zmaŤeni dražby,je povinen navyzváni_ďražebnka uhradit tu část nákladů dražby,

kterou nepokr,_ývá dražební jistota jím složenái to platí i pio naklady opakované dražby konané v důsledku

zmař eni pře dchozí dr ažby vydražitelem,

Upozornění: Dražebník je oprávněn přijmout hotovost

ZŠUZOOq Sb,, o omezení plateb v hotovosti a o změně

znění pozdějších předpisů.

15. podmínky odevzdání předmětu dražbv vydražiteli

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dtažby, dle § 30 zák. č.2612000 Sb,, o veřejných dražbách, je

dražebník povinen předat vydražiteli předmět díažbi a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k

nakládání s předmětem Úunírv nebo osvědčuj í j:rrráprávavyorazitete vŮČi předmětu draŽbY, Jde-li o nemovitost,

předává předmět arazuy qára,ziteli za účŇidrjebnika bývalý vlastník. o předání předmětu dražby bude

i.pra" protokol "předárrú prlamctu dražby",který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel,

Veškeró náklady spojené s předáním a próvzetim pi.Orrreto draZPy nese vydraŽitel do maximální rnýŠe 7,260,- KČ

včetně DpH (cestovné na 1 km předání predmctu draZby + každá započatáhodina makléře Při Předání Předmětu

aruziv>,vyjma nadbyt"ený"r, nákladů u^it tli.r, z důvobů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka.

Nebezpečí škody na predmctu dražby přechází z jejího držitele, na vydražitele dnem Předání Předmětu draŽbY,

tyž den píecbázt na výJrazitete oaioveanost za Stoau způsobenou v souvislosti s Předmětem draŽbY, Je-li

vydražite|v prodlení s převzetím přebmětu dražby,n.r. n.b.rp.čí škody a odpovědnost za škodu vydražitel,

Náklady na předávku předmětu Úažby hradi vydrazitel dle plainoho ceníku zveřejněného na www.drazby,net,

ir.Ja"ípr"ó*ětu dražby se uskutečni v pracovní dny od 8:00 do 19:00 hodin,

16. upozornění pro vydražitele

Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí si ponese v plném rozsahu vydrúitel

rrp.a*i pópiatet< zanávrhna vklad vlastnického práva k předmětu dražby),

Daň z převodu nemovitých věcí platí vydražitel, ato z ceny dosažené vydražením,

Dražbabude provedena pro vydražitele bezuplafirě,

17. Závěrečná ustanovení

Tato dražební vyhláška byla vydána dražebníkem níže uvedeného dne a bude ve lhůtách stanovených zákonem

č.2612000 Sb., Ó veřejných dražbách před zahájením dražby:

pouze do qy'še stanovené v § 4 odstavec 1 zékona č,
^zákona 

č. 337lt9g2 Sb., o správě daní a poplatků, ve
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,,,lrt t, ř;ltii l4, liC 00 Praha i

.)"R, Měl,tskýsoud v haze
óddtl i}.vlóžkB ll985

, č.,,, zis ii+lii, Dl_č_: CZó99003 l ó6
(a) zveřejněna na internetovém portálu www.okdrazby.cz
(b) zveřejněna na uřední desce Úřadu městyse Medlov
(c) zveřejněna na centrální adrese - www.centralni-adresa.cz
(d) zaslána osobám uvedeným v § 20 odstavec 5 zákona č. 2612000 Sb.

(e) Údaje z dražebni vyhlášky budou uveřejněny v periodickém
samosprávního celku, v jehož obvodu se nemovitostnachálzi

tgl.: ?2!§88 222

tisku určeném pro území územního

Stejnopis dražební vyhlášky uložený u dražebníka je podepsán nawhovatelem a dražebníkem, jejich podpisy
jsou uředně ověřeny.

Za dražebnka,.

v olomouci, *".:4-..: /l. :...2017

á/ ?/
paní Vlasta Řezníčková, jednatelka

Z,-:.

zanavrhovatele:

Y Praze,dne12.12,2017

Dražby.net s.r.o.

Mgr. Vladan Kubovec, člen představenstva

QI investiční společnost, a.s.
jednající na účet podílníků fondu

Pá!ý oteťený podíloqý fond

Strana l0
D 7112017


