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TeleJonóty: 585206807 lrholoúl. Mgf Michat suchánek
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v otóInóuii ané j s.oo:o t?
Exekuční soud. Městslq soud v Brně, wdeno pod čj - 69 Nc 12 50/2005-3

Mgt. Ing. Radinl OpIeíaI, soudní exekulor
Exe kuton ký ú ř ad O Io mouc,

Pavelčdkova I4, 779 00, Olomouc

č j.: o57Ex 337 4108 - 246

Usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební lyhláška)

Já, soudní exekutor Mgr_ Ing. Radim Opletal Exekutorského úřadu v Olomouci, pověřený provedením exeL:uce na základě
usnesení které lydal Městsloý soud v Bmě čj.69 Nc 4250/2005-3 ze dne 02. l 1.2005, ve zněni usneseni čj.69Nc 4250/2005-

7 ze dne l3.03.2008 které lydal Městsloý soud v Bmě, kterym tento soud nařídil exekuci pro lymožení pohledávky
oprávněného:

JUDr. Marie Cilínková, nar. 02.03.1943,IČo 66l98500 se sídlem Na Lysiná ch 99/14, 147 00 Praha 4, právně

zast.: JUDr, Monika Zoulová, advokátka se sídlem Podolská l26ll03, i47 00 Praha 4,

proti povinnému:

Marie Hudečková, nar. 04.05.1962, bytem Budějovická 386,407 47 Vamsdorf,

jsem v souladu s ust. § 52 odst, l a§ 69 zákona č. |2012001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o mlěně dalších zákonů (dáIe jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/|963 Sb., občanský §oudní řád, ve zlění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s,ř.") ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného rozhodl takto:

I.
Dražba nemovitých věcí uvedených v článku IL se koná dne

l2.08.20t4

se začátkem v l0:00:00 hodin y dražební místnosti exekutorského úřadu Pavelčákova l4, Olomouc, l. patro

lI.
Př€dmětem dražby jsou následující nemovité věci:

Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro okres Uherské Ilradiště, obec Korytná a katastráIni území Korytná, na listu
vlastnictvi č. 768, jako vlastnictví povinného a to;

Pozemky:
Parcela

54,19

Druh pozemku

Orná půdi

včetně všech součástí a přislušenstvi.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou d_raženy s příslušenstvírn a součástmi jako jeden ce|ek,
jak j§ou tyto popsány ve znaleckém po§udku znalce Ing. Jana Símy ze dne 26.9.2013, pod č.j,35.í5-368/20l3 , jehož
předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich pří§lušen§tví a jednot|i\"ých práv a závad s nimi spojených.

Popis nemovitých Věcí, včetně Všech součástí a příslušenstvi:
Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemek p.č,PK 2893 se nachází v lokalitě zvané Nové louky, pozemek
p,č,PK 319l se nachází v ]okalitě Přední louky. Oba pozemky jsou zemědělsky lyužívány, Jiné \ryužití se nepředpokládá.
Na pozemcích se nenacházejí jiné předměty ocenění.

III.
Výsledná cena dražených nemovitých věcí, jejich příslušen§tví, práY a jiných majetkoYých hodnot patřících k

dražebnímu celku činí částku Ye výši l0.500,- Kč (§loYy desettisícpětset korun če§kých)

IV.
Nejnižší podání §e §tanoví ve qýši jedné poloviny vÝsledné ceny nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a

jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj. ve vj,ši:

úl



5.250,- Kč (slovy pěttisícdvěstěpadesát korun českých).

Minimální příhoz určuji částkou 500,- Kč (slorT pětset korun český,ch)

v.
Výši jistory stanovim ve l"ýši 1,000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých).

Zájemci o koupi dražených nemovitlch věci jsou povinni zaplatit jistotu v níže uvedených lhůtách, někerým z níže
uvedených způsobů a za niže uvedených podrnínek v hotovosťi v pokladně podepsaného exekutora, nebo bezhotovostni
platbou na účet sotldniho exekutora č.ú. 4200202203/6800.

K platbě na účet soudniho exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-|i před zahájenim elektronické dražby
zjištěno, ž€ byla připsána na účet soudního exekutora nejpozději l0.8.20l,í, případně že byla složena nejpozději posledni
pracovní den před zahájením dražby v hotovosti v pok|adně soudniho exekutora Mgr, Ing. Radima Opletala, Pavelčákova
14, olomouc, l _ patro. Platba musí být provedena Dod sDecifickým symbolem. kteŇm ie u dražitele - fyzické o§obv rodné
číslo (oo vynechání značky ../" - Iomítka'l. u dražitele - právnické osobv jeií IČO. s uvedenín variabilního symbolu,
kteďm ie kód 7777337408

vI.
Práva a závady spojené s nemovitými věcmi:

Závada

věcná břemena uvedená
v kata§třu nemovitostí

popls

Podle stalu ke dni r,ydání této vyhlášky takové neexistuji 0,-_ Kč

0,-- KčNájemní vztah Podle stavu ke dni vydání této \yhlášky takové neexistuji
k bytovým jednotkám
Jiný nájemní vztah

Jiné závady neuyedené
v katastru nemoyitostí

Podle stavu ke dni lydání této \yhlášlly takové necxisfuji

podle stalu ke dni vydáni této \T/hlášky takové neexisfují 0,_- Kč

Ve shora uvedeném výčtu jsou t>no závady, které prodejem nemoviqich věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná
břemena, o nichž to stanoví zvláštni předpisy, nájem b}tu a další věcná břemena a nájemní práva. u nichž zájem společnosti
vyžaduje, aby nemovité věci zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojeni s § 336a odst. l písm. c) o,s.ř.):

- ke dni vydáni dražební ryhlášky takové záva$, nejsou známy

VIL

Upozorňuji na sk,utečnost, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do řízeni přistoupili jako další opr,ávnění a
další věřite|é povinného donláhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek Zajištěných Zástavním
právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlási do zahájení dražebniho jednání. jestljže v přihlášce uv€dou
výši pohledávky ajejího přislušenství a prokáži je příslušnými listinami. Přihlášeni rykonate|ných pohledávek je nutné
doložit r.ykonatelnými exekučními tituly v originále nebo v úředně ověřené kopii, jinak k nim nelze přihlížet. Rovněž k
přihláškánr, v nichž výše pohledávkT nebo jejího příslušenstvi nebude uvedena nebo k přih|áškám podaným po zahájení
dražebního jednání nebo k pohledávkám jež nebyIy přihlášeny byť byly zajištěny zástavním právem, se n€přihlíží,

Zástavní věřitel je povinen předložit nejpozději do zahájeni dražebního jednání Zástavní smlouvu k zajištění přihlášené
pohledávky a specifikovat. vůči kterym nemovirym vécem .je zřizeno zástavní právo k zajištěné pohledávce, zejména
v případě, že k zajištění bylo vytvořeno vespolné zástavni právo (§ 337d o.s.ř. PoL-ud mi nebude doručena přihláška
do okanržiku zahájení dražby, včetně všech nezbytných listin (zástavní snrlouva v originále či ověřené kopii, včetně dok]adu
o jejim zápisu do katastru nemovitostí) a dojde k udělení příklepu, zanikne zástavní právo k dražené nemovité věci bez
náhrady. I zástavní věřitelje povinen svou pohledávku ryčísIit-

Přihlášky do rozvrlru učiněné přede dnen,] vydání této dražební lyhlášky zustávají v platnosti a není nutné je učinit zno\tl.
pokud rreobsahují chyby, pro které by k nin soud při rozvrhu nemohl přihlížer.

UpozorňLrj i osoby, které se se sqimi pohledávkami připojuji do rozvrhu, že v případně vadných podáni, zejména pro absenci
příslušných dokladů, již ne\y4rvám k dop|něni podáni, ale přihlášky posuzuji při rozvrhovém jednání bez dalšího
dopIňováni.

Dále poučuji i Zástavní věřitele, jejichž pohledávkaje zajištěna Zástavním právenr, že nutnou podmittkou uspokojení jejich
práva v rozvrhu je podání přihlášky do rozvrhu. Pokud mu nebude doručena přihiáška do okamžiku zahájení dražby, včetně
všech nezbytných listin a doide k udělení příklepu, zanikne zástavní právo k draženýrn nemovitým věcem,
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vIIl.

Yyrývám oprávněného a všechny ostatní věřitele povinnéIro, aby u mého exekutorského úřadu sděIili, zda žádají zaplacení
dluhu v hotovosti. Musí tak učinit nejpozději do dražebního jednání, jinak může lydražitel dluh převzít

lx.

Upozoriuji osoby, které maji píávo nepřipouštějící dražbu (§ 267 osŘ), že musí toto prokáZat př€d Započetim dražby, jinak
by taková práva nemohIa b}.t uplatněna na újmu rydražitele.

Dále lyajvám osoby, které k draženým nemovirym věcenr mohou uplatnit právní závadu, jež není uvedena č]. VII. této
vyhlášky, ngchť tak učiní do l5 dnů ode dne lydáni této ryhlášky, jinak k ní nelze přihlížet.

x.

Exekutor upozorňuje osoby, které mají předkupní právo k draženým nemovitlm věcem, že je mohou uplatnit jen v dražbě
jako dražitelé a udělením přiklepu jin předkupni právo zanikne. Hodlá-li někdo uplatnit své předkupní právo, musí je
prokázat nejpozději před zahájením dražebniho jednáni.

Předkupní právo lze účinně uplatnit pouze do zahájení \yvolávání v rámci pwního kola dražby, a to i v případě, že by se
mělo uplatnit v rámci opakované dražby. Po zahájení q.volávání v rámci pntrího kola dražby již jeho účinné uplatnění není
možné a pokud by uplatněno bylo, exekutor k němu nepřihlíží.

xI.

V den následující po udělení příklepu je r,ydražitel oprávněn převzít lydražené nemovité věci s přislušenstvím, o čemž je
povinen uvědomit exekutora. Nabude-li usnesení o uděIení příklepu právní rnoci a zaplatí-li vydražitel nejryšši podání ve
stanovené lhůtě, stává se \ydražitel vlastníkem \ydražeíé nemovité věci Zpětně k€ dni \rydáni usnesení o uděIení příklepu;
do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení je povinen podat přiznání k dani z převodu nemovitých věci.

Prohlídka nemovitých věcí se nenařizuje

xlI.

xIII.

Ukládám obecnímu úřadu, katastrálnímu úřadu, v jejichž obvodu jsou postižené nemovité věci a dále obecní úřady příslušné
dle místa bydliště, místa podnikání a sidla povinného, exekučnímu soudu a dále Magistrátu města Olomouce a Okresnímu
soudu v OIornouci, aby lryhJášku nebojejí podstatný obsah uveřejnili na své úřední desce,

xIv.

Finančnímu úřadu, u kterého je povinný registŤován v DPH ukládám, aby mi do termínu dražby sdělil, zda, jakým způsobem
a kdy provést odvod DPH z předmětu dražby a aby tento svůj nárok přihlásil do rozvrhu \)rtěžku. Neučiní-li tak, v náwhu
rozvíhu r}rtěžku tato položka nebude zohledněna.

O d ů v o d n ě n í: Jako soudní exekutor, pověřený soudem k provedení exeL,ucejsem usoudil, že prodej nemoviq?ch věci
je vhodným způsobem, jak uspokojit lymáhanou pohledávku. Protojsem lrydal exekuční přikaz čj. 057EX3374/08-95 ze
dne l7.10.20l l, kterim nařídil prodej těchto nemoviťych věci, tento exekuční příkaz byl téhož dne doručen na katastrální
úřad v Olomouci, Poté, co usnesení o nařízení exekuce nabylo pnivní moci a ponrinuly překážky vylučující dražbu (dříve
rrydaný exekuční přikaz jiného exekutora byl zrušen), určil jsem malce k určení ťžni ceny, určiljsenr podIe znaleckého
posudku lng, Jana Šimy ze dne 26,9.20l3, pod čj,3 5 45-368/20l3 q/slednou cenu dražených nemovitých věci ve }"ýši

uvedené v článku tIL s tím, že q.volávací cenaje stanovena ve výši uvedené V odstavci IV. této dražební \yh]ášlq. Poté,
co usneseni o uIčeni ceny nenrovit}ch věcí ajejich přísltršenství nabylo právni moci, \ydáVám futo dražební lyhlášku.

Povinný mi dáIe neprokázal, že by současně platily tři podmínky, a to uplatnění odpočtu DPH při pořízení nemovitých
věcí, zahmutí nemovitých věcí do jeho obchodniho majetku a skutečnost, že je on sám plátcem DPH. Proto nelze při
pořízení nemoviqich věci uplatnit odpočet DPH.

P o u č e n í: Proti dražební lyhlášce mohou podat odvolání jen oprávnělrý, ti, kdo do řizení přistoupili jako další oprávnění,
povinný a osoby, které majíke draženým nemovitým věcem předkupni právo, věcné právo nebo nájemní právo. Odvoláni
jen proti výro]om uvedeným v čl. I., IL, VT., VíI.,VIíl,, IX., X., XL, XIL, XTII, XV. není přípustné. Proti ostatnim \,}iťokům
lze podat odvolán í ve lhůtě l 5ti dnů ode dtre don]čen í u podepsaného soudn ího exekutora, jeho prostř€dn ictv ínl
ke Krajskému soudu v ostravě.

Shodné podání je možné učinit pouze do doby, než licitátor pronese čáStku dosaženou po posledním příhozu a slova
,,za ptrr'é", dále je nrožné pouze provést další příhoz.
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v částech neupravených touto dražební \ryhláškou se dražba řídí obecně platnými předpisy,

Nejpozději do tel-rnínu konáni dražby je možné přihlásit k rozvrhu !"ýtěžku dražby pohledávky Zajištěné ZástaMrim
právem nebo lrykonatelné pohledávky, jež dosud nebyly uspokojeny. K pohledávkám, jež k tonluto termínu přilrlášeny
nebudou, nelze v rozvrhu přihlížet, Přihláškyje nutno předat soudnínru exek-utorovi a u lykonatelných pohledávek prokázat
jejich r,rykonatelnost originálem nebo ověřenou kopií exekučnfto titulu s \Tznačenou ,,ykonatelností.

Po udělení příklepu a mamém uplynutí lhůry k podání námitek bude neúspěšným dťažitelům, kteři nepodali
nánritky, vrácena dražební jistota na účet, ze kterého byla zaslána, pod stejným specific§7nt a variabi|ním synrbolem, pod
ktenýrn byla na účet exekutora s]ožena. a to do 30 dnů ode dne nranrélro uptynutí lhůty k podání nánritek, Pokud neúspěšný
dražitel námitky podal, bude mu dražebníjistota vrácena do 30 dlrů ode dne právni moci usneseni o příklepu nebo usrresení o
z,ušení udělení přftlepu. Pokud byla dražební jistota s]ožena v hotovosti a neúspěšný dražitel nepodal námitky, bude mu
vrácena bez zbytečného prodJení v hotovosti do 2 hodin od ukončení dražeboího roku, pokud námitky podal, do 30 dnů ode
právní moci usneseni o příklepu nebo usnesení o zrušeni uděiení přiklepu.

PřeVZetí dluhu dle čl. vII] se provádí na srážku Z nej\Tššiho podáni (§ 3j6g oSŘ1. po právni moci rozvrhového
usnesení. Pohledávky, které \ydražite| nepřevezme, budou uspokojeny podle pravidel rozvrhu (§ 337c OSŘ1. Pie\,zetím
pohledávky je dlužník (povinný) Zproštěn povinnosti zaplatit dlulr. Zvláštní souhlas věřitele Se nev},žaduje.

Niže uvedené obecní a městské úřady a katastráIní úřad jsou povinny zveře.jnit tuto dražebni lyhlášku nebo její
podstatný obsah na sli/ch úředních deskách.

Dražba bude umožněna pouze těm osobám, které prokáží exekutorovi svou totožnost dle občanského pnikazu nebo
pasu, aby bylo nrožné ověřit, zda nejsou lryloučeni z dražby (dražit nesmí exekutor, povinný, manžel povinného,
zanrěstnanci exek-utora a osoby, jež nesm i na územ i České repuLlti§, nabývat nemovité věci.

Dle § 50g OSŘ plati právni fikce, že patnác§lm dnem po vyvěšeni této \yhlášky na úředni desce exekutora byla tato
vyhláška doručena účastníkůrn, kteří nejsou exekutorovi mámi nebo jejichž pobyt neni znám,

Právní závady, které příklepenr nezaniknou, zůstávaji vyznačeny na listu vlastnictví přísIušných nenrovitých věcí i
nadále. Ty. které zanjknou. budou vynrazány po právní moci usnesení o rozvrlru. provedeného příslušným exekučním
soudem.

Otázky a připomínL1 lryřizuje shora uvedený pracovník; při jednání je nutné uvádět uvedenou sp,zn.

oíis k .iředníh o rozíl ka exe kulo ra
Mgr_ Ing. Radim Opletal
Soudní exekutor, Exekutorský úřad olomouc

Doručuiese:l.spis2.Jl]Dr Mdric Cilúlková{sv. č. opřá\nčnóho69200905ll) k rukfun práv zást] JUDr MonikaZoulová. advokátka 3. Md-rič
Hudcčková

ostatní ís doručenkou):
l K\}\éiťnínáúiťdnidť\ťťlsJjoLUJ\l jd4osŘ |ilmaiclla, nll]JJťln lld odllillUL] putobn,n FB do§R): \UU,lll'cYekuLU-\í9í lll9 l{aJlnol.lcldl
Exckulorský úřad olonlouc, Mčstský soud v Bmč, Okíesní soud V Uherském }Iradišli, Níčstský úřad Varnsd0rl. obecni úřad Korylná. Magistíát nrčsta
obmouce. Katastíálni úřad pro Zlins§, kraj. Katastrálni praco\ išlč Uhcrs§ Brod. Mčst§ký úřad l]hcrski BrOd

sociálnihozabťZpcčeníBmo.okrcalísprávasociálníhozabczpečenítJhÉrskéIlradišlě.Zdra\otnlp,)LšaovnaMlnl,ter(Na\nitíaČtt,3/Infornláctkv}.rěš€ní
a z\cřcjnční úředni desl],, e\ekuloía. pokladnaEI] Pl4 (vč Znil posudku,). správce \\lÁ'W. inli)rnlačnilabul€ os obnouc.
1/ Při h lášení věřittlé a dr lší oprá\ č n í: ČEZ PíodeJ s r o . právné zast, J[]Dr Dan ielem vo]opichťn]_ adlokátťn],. soudn i e\e kutoí Mgl. Petr Jaroš, ,soudn í
cxcl.rtor JUDr soňa Karásová. Mčs§l§ úřad Vamsdori soudni exckutor Mgí. I)anieI Vlčck_ soudni c\ckutor Mgr Pctr Mlcka_ MoraÝská leasingo!á a

obchodn í spole čDost s,r o,. soudn í c leklrlor JUDr Jural Podkon ic§ . Ph D , soudn í exekutor JU Dí Vcn d u la I] laj šhanso\,á. soudn i exekutor Mgr, stan isla\
Molnk_ soudn i e\€kubt J t JI)r P€1I Ko c ián. soudn i e\ekulor Mgr Z dcnčk Pánek. Zdravotni po i iš tirtn a m in islerslva \ nilr.! Ing V ilém Barák sprá! c§
konkursni podsta§,. prá\,nč za_st Mgr. Tontiišen Rašovskýnt. adlokátcnl. CALl,PA s ro. pratnč 7a"t, tUl)í MLťhJlcm Šplrkťlll adtokJtcnl.N{čs§kásprá\a
Ňciálniho 7abe7pečeni Bmo,

lnformace; pokud tato listina byla Zas|ána Českou poštou a nemá razítko a podpis, ]e platná (§ 17b kanc, řádU EKČR); na
žádost ji zašleme s di9. podpisem el. poštou na adresu, uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.

Vwěšenrr rJníi: ' -

§triililtil3 ;ír*l


