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ExEKUToR§rcÝ ÚŘno BRNo.vENKov, Veveří í25,6{6 45 BRNo
JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor
to|.l +42o 508 311,lax,, 1420 544 508 3í2l mail:iíío@exakuto.bfno.cz, www.9x9kuto]b]no.cr
úřední hodinyn Po, st, Čti 8:00-1í:oo {3:00-15:3o, Pokladni hodiny: Poét:8:oGí,ll0o l3:oGí5:3o

č.1.; t lz ex 8460/08-434
EV,č. opr.G-04483

Us nesení

SoUdní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-Venkov, pověřený provedením exekuce na základě Usnesení č,j,
7 Nc5729l20oa4 okresního soudu v Děčíně ze dne 25,08,2008, kteným byl narizen \^ikon dle plaiebního rozkazu č,j, 39 Ro
378012007-59 ze dne 26.06,2008 Vydaného oklesním soudem v Děčině, kte.ý nabyl práVní moci a je vykonatelný ve vécl
uspokojení pohledáVky

oprávněného: Matco,s.r.o.
se sídlem Leténská 12íi8, Praha 011, PSČ: 118 00, lČ; 26425033,
práv. zast. advokátem Mgr. et Mgr. Jana sekyrová, advokátka, se sídlem Letenská í2í18,
Praha 0'll, PsČ:118 oo, lč:71345850

(dále pouze oprávněný)

proti

povinnému] 1/ Michal Němec
bytem U Hellady 498/3, Praha, PSČ 140 oo, nar 25 07,1986

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá zj
úroků ve \^ýši 30% ročně z částky 15,180 - Kč ode dne 04,11,2006 do zaplacení
a k Vymožení povinnosti povinného Uhradit opráVněnému náklady opráVněnétro a povinnosti povinného uhradit soudnímu

exekutorovi náklady exekuce, jejichž \"ýše je stanovena V příkazU k úhradě nákladů exekuce, vydáVá toto

Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)

l. Dražebníjednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dlažeb na adlese dražebního serveru:
httpr/drazbv.exekutorbrn o.czl

zahájení elektronického dřažebního jednání dne 20.11.2014 v l0:30:00 hod.

od tohoto okamžiku mohou d.ažitelé činii podání, Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v posledních pěti
minutách před stanovenýrn okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dažitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouVá o pět minut od okamžiku učiněni podání. Budou-Ii poté činěna další podání, postup dle
předcházejicí Věty se opakuje, Uplyne-li od posledního Učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se
za ío, že dÁžite|é již nečiní podání a dražba končí Bezprostředně po ukončení dražby exekutor Udělí příklep dražiteli, ktení
učinil nejvyšší podáni, Konec elektronické d ažby dne 20,'l1.2014 v 11io0:o0 hod. Časy zahálení dražby, ukonóení dražby a
časy přihozů se řídísystémo\^ým časem dražebního serverU,

ll. Předmětem dražby jsou následL]jící nemovité věci: sooluvlastnický podíl o Velikosti id, 1/2
{;:ť..: cz0421 Děčin ..l--:| 562aa2 Va!.sdořf
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'r):.i-1:. vařnsdořf, č-P, 2843, 2844, 2aé5, byt.důn|, I.v 5463
6294/8, L.l 5463
6294/9, Lv 5463
6294/la, Lv 5463

6294/a zaslavéná ploc}ia a Dádvoii
629!/9 zastavéná procba a nádvoří
629n/la zastavěná plocha a nádÝoří

15 6m2
a5'7ú2
160í,2

(Shora uvedené nemovité Věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s přís|ušenstvím a součástmi dle posudku, ktery'

zpracoval znalec Equity SolUtions Applaisals s,r,o,, Lodecká 11ul4, 110 0a Praha dne 09.01.2012 jako jéden celek,)

lll. Výsledná cena dražených nemovitých věcí, je]ich prís|ušenství, práV a jiných rnajetkových hodnot patřících k dražebnímu
celko činí částku Ve \^iši 181,0o0,_Kč (slovy jedenostoosmdesátjedentisíc korun českých) a byla určena usnesením
soudního exekutora JUDr, Petla Kociána Exekutorský úřad Brno-Venkov, č.j. 137Ex 8460/08-'171 ze dne o7.o2.2o12 na
žákladě posudku znalce Equity solutions Appraisals s,r,o,, Lodecká 1 184/4, 110 00 Praha ze dne 09,01.2012, pod č.j. 242,
285/201 1, jehož předmětem bylo ocenění nemovité Věci a jejich příslušenství a jednotlivých práV a záVad s nimi spojených.

lV. Nejnižší podání se stanoví Ve Miši jedné poloviny \1's|edné ceny nemovitých Věcí, jejich příslušenstvi, práV a jiných
majetko\^ých hodnot patřících k dražebnímu celku tj, Ve $'ši 90.500,- Kč (s|ovy devadesáttisícpětset korun českých),

V. Výši iistoty stanoví soudní exekutor V částce 40.000,-Kč (slovy čtyřicettisíc korun českých). Jako dražitel se mŮže
e|ektronické dražby zúčastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na dražebním serveru:
htto://drazbv,exekutorbrno,czl, jeiíž totožnost byla ověřena (verifikována), ktéto dražbě se prostřednictvím dlažebního
serveru http://drazbv,exekutorbrno_czl přihlásí a zaplatí dražební jistotu Ve Výši a za podmínek stanovených touto dražební
\ryhláškou-
zájemci o koupi dražených nemovitých Věcí jsou povinni nejdríVe se zaregiskovat do systému elektronických dražeb na
adrese bltplldlazby€XekltQ& nejméně 3 dny před zahájením dražby a posléze ověřit svou totožnost,
ověření totožnosti ie možno provést třemi způsoby:

1. ELEKTRoNlcKY - zasláním e-mailu s platným zaručeným elektronickým podpisem, kten7 splňuje požadavky ust, §
2 zákona č.227l20O0 sb. o elektronickém podpisu, nejméně tři dny přede dnem zahájení dražby (pro tuto možnost
je nutné mít platný kvalifikovaný certiíikát Vystavený certiíikačni, autoritou, KVa|]fikoVaným poskytovateIem
ieňifikačních siužet|jsou] První certiflkační autorita a-s, lČ 26439395, Česká pošta s,p., lČ 47114983, eldentity a.s.
le 271124a9) na e-mailoV,ou adresu: v.slaba@exekutorbrno,cz nebo e,kVapiIova@exekutorbrno.cz.

2, zAsLÁNiM FoRMULÁŘE (formulář je k dispozici při registraci záiemce na dřažebním serveru
http://drazby.exekutorbřno.c/) s úředně ověřeným podpisem do sídla Exekutorského úřadu Brno-venkov, se
sídlem Veveří 125 616 45 Brno, Česká republika, Vtomto případě je nutnédoruceni nejméně 3 pracovní dny přede
dnen] zahájení dražebního jednání nebo V téže lhůtě osobně na podatelně Vsídle Exekutorského úřadu Brno-
Venkov, VeVeří 125, 616 45 Brno, Česká republika. V případě Využití tohoto způsobu práVn ckými osobami ]e
NUTNÉ předložit originál Výpisu z obchodního lejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které nesrní být ke dni

konání dražby staÉí šesti měsíců, V případě zastoupení je zástupce dražitele povinen přiložit plnou rnoc s Úředně
ověřenými podpisy, Výoisv zobchodního rejstříku a olné moc] nebudou drážitelům Vrácenv a zŮstanou Ulozenv
v seznamu dražitelů]

3_ osoBNÍ NÁVŠTĚVoU Exekutorského úřadU Brno-Venkov soudního exekutora JUDr- Petra Kociána, se sídlem
VeVeří 125,616 45 Brno, česká republika, Totožnost bude ověřena dle platného dokladu totožnost, V případě
využití tohoto způsobu práVnickými osobarnije nutné předIožit také originál Výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho

úředně ověřenou kopii, které nesmí být ke dni konání této dražby starší šesti měsícŮ, V případě zastoupení je
zástupce dražitele povinen předložit plnou rnoc s úřédně ověřeným] podpisy, Výoisv 2 obchodního reistříku a olné
rnoci n9b9doU dražitelqr,ř] vráceny a zůstanoU Uioženy v sezn9mu dražiielů]

4, zAsLÁNíM FoRMULÁŘE s AUToRlzoVANoU KoNVERzl - Stáhněte siformulář v PDF (dostupný na d.ažebnírn
serveru po přihlášení se ke svérnu účtu. Formulář podepište a podpis nechte úředně ověrit (U notáře nebo na

kterémkoli kontaktním místě CzechPolNT). Na kontakiním mistě czéchPolNT nechte u dokumeniLl s ověřenym
podpisem provést autorizovanou konverzi a zkonvertovaný dokument zaš|ete e-mailerř] na adresu
v.slaba@exekutorbrno.cz nebo c*Yap!!9Ya@c_rekutolbrlp

Zájernci o koupi dražených nemovitých věcí, kteři jsou registrovanými dlažiteli a je]ichž totožnost byla ověřena a k téio
dražbě se na d.ažebním serveru b!!p./&Iezbl€xe!!!qtbno jz přihlásí, jsou povinni zaplatit dražebníjistotu před zahájenim
elektronického dražebního jednání vpokladních hodinách soudního exekutora (pok|adní hodiny jsoU zveřejněny na
informační tabUli soudního exekutora a na Webových stránkách htto]//WWW.exekutorbrno,czlczluredni-hodinv/), a to
v předstih! nejpozději jeden pracovní den přede dnern zahájení elektronického dražebniho jednání (poté již nebude možno
složit dražební jistotu v hotovosti do pokladny) nebo b.ezhotovostní platbou na účet soudního exekutora č.ú.
2107458790l27q0, vedeného u Unicredit Bank czech Republic a,s Variabi|ní symbol bude vygenerován každén]u
regiskovanému a verifikovanémU dražiteli, ktery' se k dražbě přihlásí, individUálně. Platba musí být provedena pod
přiděleným Variabilním 9ymbolem s uvedenírn specifického syrnboIu, do kterého draž telé uvedoL] bUď rodné číslo (V připadě
fyzických osob) nebo lč (V případě práVn]ckých osob). K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy,
bylo_1ijeden pracovní den před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soL]dního exekutora také došla. Dražite|é
se upozorňUjí, aby skládali dražebníjistotu na účet soudního exekutora V dostatečném předsiihU, aby nedošlo k případným
nesrovnalostem vrámci bankovních převodů, Zájemci o e|ektronlckou dražbu jsou povinni před zahájením dražebniho
jednání prokázat úhradu stanovené jistoty. Výše minimáiniho příhožU se stanoVUje částkou ve Výši 5,000,- Kč.
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Vl. PráVa a záVady spojené s nemovitou Věcí: nebyly zjištěny

Vll. Závady, které prodejem nemovitých Věcí V dražbě nezaniknou jsou Věcná břemena, \^inrěnky a nájemni, pachtovni či
předkupní pláva, která prodejem nemovité Věci vdražbě nezanlknou (§ 69 e,ř. ve spojení s § 336a odst, 1 písm. d) o,s,r,)
nebyIy zjištěny

Vlll. Podle § 69 e,ř, Ve spojení s § 336l o.§,ř, je Vydlažitel opráVněn převzít !rydraženou nemovitou Věc (vydražený Íunkční
soubor nemovitých Věcí) s příslušenstvím dnem následUjícirn po vydání usnesení soudního exekutora o udělení příklepu; o
tom je Wdražltel povinen \ryrozumět soudního exekutora, Vydražitel se stáVá vlastníkem Vydražené nemovité vécr s
přísl!šenstvím, nabylo-|i usnesení o udělení příklepu práVní moci a zaplati|-|i nejvyšší podání, a to ke dni Vydáni usnesení o
udělení přiklepu (§ 69 e.ř. Ve spojení s § 336l odst, 1 a 2 o.s,ř,),

lx. soudní exekutol upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci predkupní p.áVo nebo výhradu zpětné koupě, že je mohou
uplatnit ]'en př] elektronickém dražebním iednání jako dražitelé, Předkupní práVo nebo Výhrada zpětné koupě k Wdráž_"né
nemovité Věci zaniká dnem, kteným se stal Vydražitel jejírn Vlastníkem, nejde-li o předkupní práVo stavebnika k pozemku
nebo Vlastníka pozemku k práVu stavby, předkUpní právo stavebníka stavby k pozemku a Vlastníka pozernkU ke stáVbě nebo
zákonné předkupni právo, které udělenír. příklepu nezanikají, Předkupní práVo nebo \^ýhradu zpětné koupě může up|atnit
V dražbě jen ten, o jehož práVU bylo již Usnesením soUdního exekutora před prvni dražbou rozhodnuto, že je prokázáno,

x, Jako dražitelé nesmí Vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, povinný
manžel povinného (případně býValý manže|(ka) povinného, pokud jsou post]ženy nemovité Věci dosud Ve společném jrněni
manželů, Vydražitél uvedený v § 336rn ost,2 o.s.ř, a dále ti, kteným V nabytíVěci bránízvláštni práVní předpis,

x|. Vzhledem k tomU, že účinky spojené se zahájením prvního dražebního jednání, které proběhlo dne 1 9,06,2014 zůstáVají
zachovány i pro další dražebni jednání a osoby, které neuplatnily sVá práVa podle § 336b odst, 2 písm. i) až l) o.s.ř, do
zahájení prvniho dražebního jednání, nemohou tato práVa Uplatnit V žádném dalším dražebním jednání, Věřitelé povinného,
kteří své pohledáVky nepřihIásili k rozvrhu do zahájení prvního dražebního jednání, je již nemohou přihlásit do zahájení
dalšího d.ažebního jednání. soudní exekL]tor vyzývá Věřitele, kteříjiž doručili svou přih|ášku pohledávky Vůči povinnému, aby
pohledávku Vyčislili Včetně příslušenství ke dni konání dalšího dražebniho jednání a pokud tak neučinili, aby listiny
k prokázán i př]pojiIi v originále, úředně oVěřené kopii nebo konvertované podobě kvalifikované listiny.

xll. VzhIedem k tornu, že o,s,ř, ani e.ř. neupravuje bližší infolmace a podrobnostj ohledně dražitele, !rychází soudní exekutor
subsidiárně ze zákona č.26/2000 sb,, zákon o veřejných dražbách, kteni dražebníkovi ukládá povinnost, že osoby a Věci
musí být označovány způsobem vyIučujícím jejich záměnu- U íyzické osoby musí jít o takové označení, které jednoznacně
Vylučuje záměnu osob, přičemž nezpochybnitelným identifikátorem je rodné čís|o fyzické osoby, které Však pod|éhá
zvláštnimU režjmu, V případě dražby nemovitých Věcí katastrální úřad \ryžaduje identiílkaci !rydražitele jeho rodným číslem, Z
tohoto důVodu je V dražební praxi v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů obvyklé, že fyzická osoba se
jednoznačné ldentifjkuje svým rodným číslem, Pro zpracování téchto údajů plati zv|áštní rež]m dle zákona č. 101/2000 sb, o

ochraně osobních údajů, Na základě výše uvedené skutečnost] soudní exekutor poučuje Všechny dražitele, že bude pro
jejich |egiskac Vyžadovat sdělení rodného čísla, jinak budou ry|oučeni z dražby (netýká se právnických osob jako dražitelŮ),
Při samotné dražbě nemovitých věcí již dražitelé o této skutečnosti nebudou soudnim exekutorem poUčoVáni,

xlll. V systému elektronických dražeb je zaznamenán přesný čas jednotlivých podání, a tudiž nemúže být učiněno shodné
podání, Další podání tedy musí být Vždy Vyšší, jinak k němu nebude přihlíženo. Jednotlivá podání se zvyšUjí minimálně o

částku Uvedenou Včl, V, in íine. Vpřípadě, že dražiteli svědčí předkupní práVo, může kdykoliv vprŮběhu dražby učinit
podání Ve stejné Výši, jako je nejvyšší j]ž učiněné podání, Dražite|, ktený tirnto úkonem srovnal nejvyšší dosažené podáni, se
stává dražitelem s nejVyšším podáním. Pokud někdo nepodá Vyšší podání, stáVá se ivítězem dražby.

xlv. Usnesení o příklepu bude zveřejněno následujicí pracovní den po udělení příklepu na e|ektron cké úředni desce
soudního exekutora na Webových stránkách WVVW,exekutorbrno,cz V sekci ,,ostatni písemnosti" pod jednacim číslem (§ 3360
odst, 1 písm, e) o,s.ř.)

xV. Námitky proti Udělení příklep! vydražiteli lze uplatnit V časovém horizontu pěti minut od systémového hlášení ,,l/áte-li
námitku proti udělení příklepu, můžete j] nyní podat." o tomto jsou účastníci dražby V systému elektronické dražby
Vyrozumění online (§ 3360 odst, 1 písm, h) o,s,r,), V případě, že budou námitky proti udělení příklepu podány, rozhodne o
nich soudní exekutor usnesením, ktelé zveřejní V systému e|ektron cké dražby, Pokud budou soudním exekutorem shledány
dúvodnými, pokračuje e|ektronická džba vyvoláním předposledního podání, Vopačném případě UděLí soudní exekutor
příklep,

(prohlídka dražené nemovité véci není organizována, zájemci se rnohou s nemovitými věcmi ind Viduálně seznámil Bližší
informace je možno zjistit ze znaleckého posUdku zveřejněného na Webových stránkách soUdního exekutora v sekci ,,dražby"
případně fyzickým nahlédnutím v sídle soudního exekutora po předchozi dornluVě, Účast účastníka a dražitele, kteď nemá
přístup k technickému zařízení k účasti na dražbě. zajistí soudní exekutol na písemnou žádost don]čenoL] nejrnéně 5 dnŮ
před konáním dražby),

Poučení: PrcIi tomuto usneseni lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného soudního exekutora.
odvolání mohou podat jen opráVněný, t, kdo do řízení přistoupili jako další oprávněni, povinný a osoby, které rnaji

k nemovitým Věcem předkupní práVo, Věcné právo nebo nájemní právo. odvoláníjen proti \^ýrokům uvedeným V bodě l,,,lL,
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ťFreils

Vl., Vlll,, lX., X., xl_, xll. Xlll, XlV, xV. není přípustné.

V Bmě dne 26.09.2014

lvígr. EVa KVapiIoVá
Exekutorská kandidátka

pověřená soudním exekutorem

1. oplávnénému, 2. Těm, kdo do řízeni pňstoupilijako další opíávněni, 3, Povinnému, 4, Manželu povinného úe]i nemov]lá věc V sJN4), 5, osobám, o
nichŽ je mU známo, Že maji k nemovilé věci předkupní práVo nebo zástalrrí pláVo nebo výhÉdu zpě|né koupě, osobám, kteým se doručUje
usnesenipodle § 336a o,s,ř,6, osobám, které již pňhlásily své \,yínahalelné pohl€dáVky nebo Pohledávky zajištěné zástavním práVem za povinnym
a PřísluŠnými lislinami je prokázály, 7, FinánčníňU úřadu a obemíňU úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc + žádáme obecní úřad, v iehož
obvodu jé nemovitá vécl aby vyhlášku nebo její Podstatný obsah uveřejnil zpisobém v nístě obvyklým, 8, FinánčnímU úřádU á obecnímU
Úřadu, v jejicnŽ obvodu má povinný §vé bydliště (sídlo, mislo podnikání),9, Těm, kdo vybílajipoj]shé na sociálnízábezpéčení, piispěvek na státní
polilikU zaměšinanosli a pojisiné ná Veřejné zdravotní pojištění, 10. Přislušnému katastrálnímU úřádu + žádáme pňslušný katástrální úřad, aby
vyhláŠk0 nébo jeja podstatný obsáh Uvéřeinil na své úřední desce, l1. obecnímU úřádu obce § rozšiienou působrosli, vjehož obvodu je
nemovitá věc,

iveni - /l tálo pisemnosl opalřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o pisemnast, l<terá je daručována prostřednictvím služby
Posfserv/s a tato je platná i bez těchto náIežitostí. (ust. §17, adsi 1 stavovského předpisu Exekutorské komory české republiky _
kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kteremu by! ]istinný stejnopis tohoto
dakumentu doruČen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti pisemnost vyhotavená v et. podobě a padepsaná póclle § 16a
nebo se předá účastníkavi v sídle úřadu na technickém nosjči dat
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