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Usnesení
Soudníelekutor'Mgr. JaroslavHomola,Exekutorský
ťlřadBrno-něsto,se sídlemHlinky 4ll104, Brno,
v právnívěci oprávněnéhovZP cR, ollická 4|2020,13ooo Praha 3i Regionálnípoíotr."
Úji o^Í
L'ab€ m , pob||čka
pro Liberec|.ýa ÚstecLa kraj, Mírovénáměstí3486i35c,-400
0l Ústí nad LabernUsti trad Lábcm-c€ n trum' Ic: 41197518.orotipovinnénuvoJÁčEK Járos|av,Divice č.p.80, 439
15
Vinařice, Ič: 71806903,nár. .t'+.rqso,tó spl;ěni povinnostipov:rrneno
ulozeneexekuČnim
btulem
p'latební-výmě|
čj' 4240600395'
kteryvydalvZP ČR'oflická 4/2020'l30 00 Prahaj; Regionální
pobočka
Usti,nad'Labem.
Ubereckýc Ústeckýkfaj dne 10'8.2006,
plat€
b
ni
výměr
t'.j' zl+oooo:l+,
!:b!q |':
c.R; or|icka 4/2020 |]0 00 Pfaha3; Regionální
pobočlGUstínaá Labem,pobočka
pro
Il:'r
"l!"|
YT|
L|lrercckya Usteci(ykÍaldne I08'2006 ana zák]aděusnesení
o nďízeniexekucea pověřéní
soudního
exekutora
č.j - l 4No4250/2006-4
ze dne 15.]2.2006,|(teré
vydalo](Íesní
soudv Lounechrozhodl
tákto:
vydává se usneseníoprovedeníelektronickédrážlry (dražebnívyhláškn):
I. D|aŽba nernovitich věcí uvedených v bodě ll' se koná p|ostřeclnictvímelektronickéhosystému
draŽeb na adrese: wŤw.exdraz b]..ez
Záhájení elektronickédražby: dn€ 12'5.2016ve 13:00 hod. (od tohotookamŽikumohou draŽitelé
činitpodání)'
Ukončeníel€ k tronické dražby proběhne nejdřívedne 12.5.2016ve13:30 hod.
D.ažbase-koná,dokud dražite]é
činipodárí ($ 336i odsi. 4 zakona č' 9911963sb., občanskýsoudní
řád (dále jen o' s. ř')' BudeJi v poslednich pěti nilutách před stanovenýmokamžkem ukonče|i
dražbyučiněnopodání,má se za to, že dražite]é
stále činípodínía okamŽik Ll|(oočení
draŽbyse
posouvá o pět minut od olGmžikuučiněnítohotopodfui' Budouli potéči'lěnadalšípo(lání,postup
dle věty předchozíse opakuje.UpiyneJi od poslednihoučiÍ]ěného
podfuí pět minut' aniŽ b' byl;
učiněnoda1ší
podání,má se za to, Že draŽitelé
již nečinípoclán1a dražbakorrčí'Sledováni veře]né
draŽbyje veřejněpřístupné.
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včetněsoučástíá přís|ušenství:
. itrženýrské
porostJ.?pct tréné
sí|é.
l|och}.
- op'ocetrí
Shota uvedenénemovitéÉci týaříjedeÚ Íunkčnícelek a budou dřažetrys příslušenstvbna součástni
jakojeden konple:.

sta| ba na pozemla! p'č' 3t. ] 33/3 ' jedná se o řadaýal!, přízenn i budo1,u'stayebně-ťechnicbý
staý odpoyaó průměrnélidržbě. Z$tayěnó pbcha je ccd 34 m,'
Sfaýbana peemku p'č' St' ]33/6 .iednáse o sanostdtněsÍoiícipřízenni budoal' Staýebnětechúicw stay odpoyídáPrůměfnéúdržbě'Zdstaúná plachd je
a m1'
stdyba na Pazenk|! p'č. St' ]33/|J 'jed ó se o sam.,síatněstoi{cípatfuýou budaýu' Stayebně
technicbý sxrý oclpoýídáprůměrné údržbě' Solrusti ie kantn' Nu but|ivu nawzuje zděná gdróž'
zúsraýe|1a
DlÚtha le 2!/ m.
Snvbv na pozenku p.č' St' 133/7 ()p č st' 5032jsou ýe ýlastnictýíÍ|1ěsta
Hrcb,

Il]. výsled á cenadraženýchnemovitýchvěcíčiničástku:729.000,-Kč.
IV

Nei!ižšÍD!r!á4íse staDovive výši dvou třeti'1výs1eď1é
ceny nemovitýchVěcíajejich plíslušenství'
práv ajiných majetkovýchhodnotk dmž€ b nínLrcelku, a to v člístce486.000,-Kč. Mnimální \.ýše
příhozu se statrovíčástkou1.000'-Kč' Přihozy se činitak, žedo přislušného
okénkadÍažitel
vypíšc
čáStkupříhozua potvfzenim (klikem) na tlačítko..Přihodit..je podáníučiněno'Jednotlivépiihozy
všechdfaŽitelůa jejich výše.jsou chrorrologickya časověza sebou řazeny a vŽdy bezprostledně
zobfazeny na portálll wwwexdrazbv'cz v |ámci zobrazeni iLfo|maci o tétodÍažbě.P|o aktuálni
zobrazenívšechinformacío tom je nutnépřůběŽněprovádět aktualizaci weboYéstránky pouŽitiDl
tlačítkanebo odkazem ,,Aktualizovat..(!'5)' Podáníje bráno za učiněné,
pouze v připadě,že bylo
systémeme]ektroniclcýchdražebdražitelizpětĎě potvrzeno- podáníse objeví o]]-]inev se,.namu
je d.ažitelipotvrzenoe-mailem'V sou]adus ust' 3360 odst' 2 pism. d)
při.jatýchpodáni a taktéž
Š
o.s'ř'' v případěsÍejného
poclálí blde určenvydražitelemtcn díažitel,kteď toto podáníučinijako
prv i (bude.jako prvni systémemelektronickéClražbypřij ato a potvrzelo)- Z tohoto důvodubude
dražiteli,kterýby hodlal učinltslejnépodáníjakojiŽ dřive učiněné
(a nesvědčí
mu před|.upní
právo),
systémempouze oznáIneno' že toto podáni nemůžemít účinky'na základě k1elých by se mohl stát
vydfaátelem' Dalšipodáni tedy musíbýt vŽdy vyššinežpředchozíučiněné
podán1'
výšijistoo, soudoíexekutorstanovilčástkou50.000..Kč'
Zájemci o koupi draženýchnemovi|ýchvěci jsou povinni zaplatitjistotu bud, po předchozídohodě
v hotovostiv pokladně soudnihoexekutorana výŠeuvedenéadreseexekutorského
úřadunejpozději
před zahájenim dÍažebního
jednfui nebo na účetsoudníhoexekutorač.ťr.485377210800vedeIrý
u Ceskéspořitejny,a.s..K p1atběna účet
soudníhoexekutoralze přihlédnoutjentehdy,bylo-li před
zahájenímdraŽebnihojednáni zjištěno'Že na tento Ílčet
takédoš|a.Platba musíbýt provedenapod
Vlrrjcbilnímsymbolem V's. l]J8476086. a s uvedenim specifickéhosymbolu s's' rodnéhočisla
nebo lC dráži1ele,nebo Lteryj bude Zájemci o koupi předmětu dražbysdě|en poté,co se stane
Registrova!ým draŽite1emna portálu \'w1v'exdrazby'cz,a prokž\že
svou tot;Žnost Zpusooem
uvedenýmv čl'XIII. tétovyhlášky.

vI'

p|áVaa závady spojenés nlemovitýmivčcmi'
Nebyly zjiŠtěny

Vll'

Závady, kteíéprodejem rremoviých věci v draŽbě nezaniknou'jsou věcná břemena, o n|chŽ to
stanovízvláštnípředpisy, nájem bytu a dalšívěcná břemena a nájemní práva' u nichž zájem
spo]ečDosti
vyŽaduje,aby nemovitouvěo zatěŽovalai nadále-$3]6a odit' ] pÍsm'c')o' s' r.,/'
Na nemovitýchvécechneby]yzjištěnyzávady' kteréproriejemv dražběnezániknou
VIII. Vydražitelje oprávněn převzit vydraženounenovitou věc s příslušenstvimc1rremnásleclujícím
po
lydání uneseni o příklepu'o to]n.ie\'ydražitelpovinenryrozumět soudlríhoexekutora.VydraŽiiel
se stává vlastnikemvydfazenéoemovitévěci s přisluše|stvim.nabylo-li !5neseni o přiklepu právni
moci a zaplatilli nejvyŠši
pocláni,ato ke dli vydáni usnesenio přiklepu (s 3j6] odst. l a2 o' s. ř').
lx.
soudnj exekutor upozofňuje' Že při íozvrhu podstaty se mohou oprávněný. tl,
kdo do řízeni
přjstoupi]i jako další oprávnéni' a další věřitelé povinného áomáhat
rrspokojeni jiných
vynahatelných pohledávek nebo poh]edávekzajištěnýchzástavnim pfávem,
ne' pro kte;éiyl
nařízenvýkon rozhodnrrtí'jestl;žeje přihlásí nejpozději do zahájeni dražebniho
Jednáni,jestljŽe
v pijhIasceuvedou l)rŠi'p01rIedavkj
a.jejiho příslušenstvi
a prokážou-lije příslušrrými
listinani _
]sr!!!L]
!I!g|na ťm neDo úiťdněovĚřenoukoDú'K přihláškám.v nichŽ výŠepohledávky nebojejiho
přislušensfuí
nebudeuvedena,se nepřihliži($ 336|o. s' ř').
X'

soudni exekutorvyzývá oprávněnéhoa ty, kdo přistoupili do řizel jako dalšiop.ávnění,a ostatní
věřitelépovinného,kteři poŽadujíuspokojenisvých pohledávekpři rozvrhu pods1aty($ 3]6f o' s' ř.)'
aby soudnimu exekutorovi sděli]i, Zda žádaji zap]acenísvých pohledávek' i rrpozorňuje,že
nepoŽádajili o zaplacenípře(l zahájenímdraŽebního
jednání,můŽevydražiteldLuhpovinnéhoVůlči
nnn převzít(Š3369 o' s. ř')'

X]'

soudní exekutor vyzývá |(aždého'
kdo má právo. kterénepiipouštidraŽbu($ 267 o' s. ř.)' aby je
up]atni]u exekučnihosoudua aby takovéuplatněnipráva prokazalsoudnímuexekutorovir,rejpozdéji
před zahájenímd.aŽebníhojednání, a upozoÍňuje'Že jinak k jeho právu nebude při plovedenl
Úkonu íozhodnutípřihlíženo'

X]I.

soudní exekulor upozorňuje osoby, které maji k [emoviié věci předkupníprávo, Žc je mohou
uplatnitjen v dftžbě jako dÍďitelé.Udělenín pří](lepupředkupníp|ávo zanilú' Hoctlá-lj někdo
up]atl1itpři draŽběsvépředkupníprávo, musíje prokázat listinami (isjjrh olr-gi!áLemjre|Joúieclně
ověřenoukopií),doručenýmisoudnímuexekuioroviv nékte|é
z loíempředepsanýchtouto \,yhláškou
pÍo Doldád o pÍokázáni totožnosti(Výrok' Xli]' vyhlášky) pl9LzaháÉa!]]]j$Žobního jednání'
soudní exekutorještě pied zahájenín d|aŽby rozhodne,zda je předkupníPrávo prokízáno.Toto
usneseníse zveřejni v systémuelektronickédraŽbyna por1álurvww'exdrazby'cz.V případěstejného
podfuí bude přiklep nejprveudě]entonnl komll svědčipředlrupniprávo.Není-ljdra'itel
nejvyŠšlho
takovouosobou,budevydraŽitelemurčenten.kdo učinilneivyššipodanijako p|vní'

xll|'

Jako dřážite| se můžeelclitronické drážby účastniipouze osobá' kteřá je Rcgistrovaným
dražite|empro dražby přobíhajícína portálu wrťw.exdťazbv.cz,
prolúžesvou totožnost,k této
dražběse na portálu rr'nr{.eldr:lzby.czpřihlÍsí á na účetsoudníhoerekutora zoD|ntídražební
jistotu ve výšistanovenétouto dražebnírahlá škou.
R€ g istrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i píáVnická), ktefá se jako dÍaŽite|
registnljena porlálu www.exdfazbv'cz'a to bud' změnoujiž dřive provedenéZákladníregistracona
'.Registraci draŽite]e,,v sekci ,,Můj účet..,nebo se rovnou jako draŽitel registrujc v Sekci
,,Registrace".
Registrovaný dražitel proldŽe svou totoŽnost,.Dokladem o prokazáni totoŽlosli registrcvaného
d.aŽite|epro draŽby probíhajici na portálu wwwe xdraz|rv.cz..(dá]c j€ n ,,Doklad o prokáZáni
jehoŽ |o|mulář je umístěnna poltálu wwwexd|azbv.cz v sekci ''Můj účet''nebo v
totožnosti..)'
infoÍmačnimbannerudetailu tétodražbyna poftálu $nÍw.eldrazby'c7umíStěného
v sekci .'Moje
draŽby..poté,
co se k tétod.ažběpřihlási kliknutímnat]ačitko..Přihlásit se k draŽbě..Podpis RegistrovanéhodraŽitelena Dokladu o prokázánítotoŽnostimusí bÝt úředněověřen. V
případěprávnickéosoby,obce, vyŠšího
úzenněsamosPíávného
celku nebo státumusi být Doklaclo
prokáZfuítotožnostipodepsáĎosobou uvedenouv ust' s 2l, 2la a 2lb o.s.ř.,jejíŽoprávněnímusí
bit prokazanolistinou.jez musj bit úÍedně
ověřena'nebojejjchzástupcem'jelroŽplnirnoc musíbýt
uiedně ověřena' Radně \)pIncnj'J podcpsanýDoklad o prokázánítotožnostia listiny prokazÚící
oPrávněnijej podepsat,musíbý! převedenydo elektronicképodoby foÍmouautorjzovaneKonve|ze
ooKUfnentu,

Doklad o prokázáni totoŽnostislistinami prokazujícimioptávně|íjej podepsat,doručíRegistrovaný
uŽivatelsoLldnímu
exekuto|oviněkterýmz těchtozpůsobů|
a) uloŽenimna portálu w*'wexdrazbv.czv sekci ..Můjúčet..;
b) zasjfuífi prostřednictvim veřejné datovésjtě' a to buď na adresu elektronickéoodatelnv
exekutorského
uiadu p9d4]t9bB.e!(@brno.mesto.cz,
a nebo do datovéschránkysouclnIhoexekutora
-lD: et'rgshb
c) zaslfuímv písemné
formě držitelempoštovniIioence'
dJ osobně v uředníchhodinách v sídle soudniho exekutoraMgr' Ja|oslavaHomoly., Exekutofský
ú.adBmo'město, pfacovištěpro styk s veřejnostia účastníky
řizeni na adreseHlinky 5l0/lt0, 603
00 BÍno' V tomto připadě není nuhé úředníověřenípodpisu na DokIadu o ověřenítotožnosti,za
piedpokladu. že Registrovaný dražite1podepiše Doklad o ověřeni totoŽnosti před
soudním
exekutorema pro]óžese mu p]atnýmúřednimprůkazem'
Dražiteli nebo povinnému,kteqÍrredisponqjetechn;c|(ýnvybavenín pro registÍacia následnou
draŽbu,soudníexekutor umožnípo předcbozi pisemnéŽádosti piístup k techlickémuvybaveni v
sidle úřadunebo na jiném dohodnutémn1istě.Pisemná Žádost musí být do sídla ilřadu doÍučena
nejpozdějidva pracovnídny přede dnem,ve ktefénmá být zahájenadraŽba'PoÝinný se nesmíjako
draŽiteldraŽbyťlčastnit.
XlV'

Po skončenidražbybude v systémue]eldíonickýdraŽby na poÍálu www.exd|azbv'czZveřejněna
osoba, která učinila nejvyššipodáni a výše nejvyŠšího
podání.od ok1mŽ;kuzveřejněni osoby s
podáníma výšenej\yššihopodáni běŽi účastnikůrn
nejVyššim
dražbylhůtapro námitky proti u{'GĚni
příklepu v délce20 m;nut. o námitkách fozhodne soudníexekutor usnesenímJkte|ézveřejni v
systémue]eLtronickédražbyna portáu www.exúazby'oz'v připadě. že budou námitky shledány
důvodnými,pokračujedražba předpos1edrrím
podáním: výše tohoto podfui bude obsaženav
usnesení!kte|in bude soudním exekutoren rozhodnuto o nanitkách s určenimokamŽiku, od
kteréhoje mofué činit da]šípodfuÍ.Dražbapokačuje do doby, doku(ljsou činěnadalšípodání
(výfok ]. iéto vyh|ášky).Proti usneseni o .ozhodnutío námitkách proti udě]enÍpřiklepu není
odvo|ánipiipustné'

xv

Usncseni o příldepll se v elekÍronicképodob Zveřejnív systémuelektfonickédraŽby na portá|u
rvww.exdrazby'cza doručise osobám dle $ 336k o's'ř'

UPoZoRNĚNÍ
v sauvislostis ýydáníndražební
vyhlóšlg/
vás Úpozorňuje'me'
žepředchozísoúdniexekutar

JUD|. Jiří Doležal MPA, LL'A., odmít]předat exekučníspis, a proto je dle s 97 e'ř'
p|ováděna rekonstrukce spisu' soudní exekutor Mgr Jaťas]ov Homola, Exe].1ltorstgý
úřQd
Brna-město,tak nemá k dispazici přihlóškypohledávek,kteréwly eventuálnědoťučeny
v
|niúu]ostiodýolanémusoudnímuexekutoroýiJUD\. Doležolovi přípqdně jeho zás|'upci
JUDÍ| Milanu Usnuloýi' soudnímuexekutorovi, Exekutorslý úřad Praho 9' Bryksóvo
763/46, Praha 9' Pokud jste již ý minulosti pahledáýku přihlásili, oznamte núm tuto
sÁ. .ečnost d doložte přilllášku a listiny, kteÉ jste připojili ýčetně doklatltl o doručení
přihlášlgJUD|' Jiřímu Da]ežalaýiMBA' LL.A.' případněJUD\ Milanú tlsl1ulovi'

Proti dráŽcbni ryh|áŠccmohou podrt odYo|áníjen oprávnění ti, kdo do řízení
přistoupili jako dalšíopúvnění,povitrný'osot'y,ktelémajík nemovitévěci předkupÍí
právo' věcnéprávo nebo nájemníprávo a případnýspo|uvlastnik.
odvolóní tZ€ podatve
lhůlěl5 dnůod jcjíhodoručení
kc Krajskémusou.|uY Ústí nod Labem přostřednictvím
soudní|ro
exekufora.odvoláníjenpřoti výrokůmI', '' VI.' uII. 'ržxv nenípřípustné.
Jakodmžitelé
nesmív)rstupovat
soudci'zaměstnanci
soudů'
soudníexelQrtoři'
zaměstnanci
soudnichexekutorů'
povinný'manŽelpovinného,lrydraŽite]
uvedenýv $ 336modst.2 o. s. ř'
a ti,jjmŽv nabytivěci blánizvláštní
předpis.
DraŽitglinebo povjnnénr!](terýnesp1ňuje
technicképodmínkypro registracia niáslednou
dražbu'
soudni exekutorumožnína předchozípisemnévyžáclálív sidle úřadupřistup
k technickému
vybaveni'

Vyd.aŽitel,kte.ý nezaplatípodáníve lhůtěýanovenév usnesenio přiklepu. kteíápočjná
dnem právní moci přiklepu a nesmíbýt delši neždva měsíce'event' ini v dodatečné
lhůtě.
kterou mu určisoudnj exekutol a kte|á nesmíbýt detšíneŽjeden měsic,je povinen nah.adjt
ák]ady' kterés|átu a iLčaýníkům
vznikly v souvislosti s da|šjmdražebnimjednáním,škodu
která vznikla tím' Že nezaplatij nejvyŠší
podáni' a by]o-li při dalšim dražebnímjednání
dosaŽenoniŽšínejvyššj
podání.Íoz.:tí|
na nejvyššim
podání'Naiyto závazky se započítájistina
sloŽe'lávyclrazitelem(Š336m odst.2. s 336n odst' l o. s. ř')'
Účastníkexekučníhořizení má právo vyjádřit se k osobě exekutora a InúŽeuplatnit
nánitku podjatostiexekulora .ljpozdqji do i-li dnů odc dne, kd) se o pověření
exekuto.a
dozvěděl' nebo \'zňik]-|idůvod\)|oucen|pozdťj clo 5{i dnůode ďle' kd) se o tomto
clúvoclu
dozvěděl'Námitky povinnéhok osoběexekutoranemaji od]dadnýúčinek.
Jestližeoclvo]acísoLlClrLsnesení
o přik]epuZměnítak, že se piíklep neLlclělLlje'
vydraŽitel'
kte{i se nestalvlastníl€ Í n vydraŽenénemovitévěci, je povinen.jivrátit povinnému'vyctat
mu
uŽitky a nah|adit Škodu.k|erou nlu způsobil při bospodaře;í . ''.Áou'tou vecl a jeJim
přís1ušenstvíln'
so udní exekuto|pos1upova|
dle ustanovelíŠ52 odst' 1 zák. l 2ol2ool S b'
V Brnčdne7']'20]6
Mg|' Jan Zdíažílek,
v'|.
exe](LLtorský
kandidát
Mgr. JaroslavaHomoly
soudníhoexekutora
Za spfávnostvyhotoveniI
Rozdělovník:
Soad ímu e.Íehulo|oýi není z i|,lo' které subjekl), jsou op||i|,něfiýni v e.ýekučníchřízeníťh vdení,ch
ji ýhi sourIfiíni exekato|JJ, zúfuine pfuío Ílotčenésoudní cxek lo4j' tths, rozho,|nnti pstoipili
opňlněnifi v 'ieji!:h e'Xek čníťhřízenich.
Dražebniq'hlášku soudnícxekutordoruči:
a) olrávnénému'povil1l1ému'
nanŽelu pov;.ného'osobám,o nichžje mu známo, že mají k.nemovilévěci
předkupni právo. Věcné právo nebo nájenlní p|ávo' a osobám. které již přihlási]y své vymahatehé
polrIedávkynebo pohledávkyZajištěné
zastavnílnpráve r za povinnýma piísIušnými
listinamije prokázaly.
b) í]nančnimu
utadu a obecninu úřadu.Ý.jejic}rŽ
obvoduje nenovitá včca Ý jejjchŽobvodu má povinný svú
bydliště(sídlo'misio podnikáni).
c) těm.kdo vybífajípojisíléna sociálni Zabezpečeni.
přispěvekDa slát'i po1itikuzaměstnanostia pojisLné
Da
veřejnézd|avotnípojištěni'
d) pří5|ušnémll
katast|álnílnu
úřadu.
e) obecnimuúřaduobce s rozšiřcnoupůsobnosti'vjchož obvoduje nemovitost.
Soudníexekutoržádáobecni úiad,vjehoŽ obvoduje nemovi|ávěc' aby vyhláŠkuLrelrojejí podslatnýobsah
uveřejnil způsobemv místčobv)klým, a příslušnýkatast.á|níúřad.aby vyhláškunebojeji poclstatnýobsah
uveřejnilna svéťlřednidesce.
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