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USNEsENÍ

Soudní exekutor JLDI. Juraj Podkonický, Ph,D., Elropská 663/132, 160 00 Praha 6, rozhod] ve věci exekuce ve prospěch
oprávněného: GE Money Bank, a,s., Vyskočilova 1422lla,1,4028, PraM 4 - Mich]e, IČ 25672720, zast. JUDr, Jan Brož,
advokát, Sokolská 1788/60, 12000, Praha 2, a v neprospěch povinného: Micha]a Pitnerová, Kí|žíkova 2741, 40747,
Varnsdorf, nar.20.03,19B2, o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce, tak, že vydává tuto

Dražební vyhlášku

I. Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná dne 14. 1. 2015 v 14:00 hodin na adrese: Evropská 663/132,
160 00 Pťaha 6.

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podil povinného o velikosti ideá|ní 1/16 na nemovitých věcech:
pozemek parc. ř.243/4 o qiměře 1044 m2 (ostatní p]ocha), pozemek pařc. č. 245 o výměře 129 m2 (trvalý t|a\,ní
porost), pozemek parc. č.254 o výmčře 4668 m2 (trvalý travní porost), pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely
původ pozemkoqý katastr, a to: pozernek i,nrc. č- 240 o wýnrěře 665 m2, pozemek palc. č, 24316 o výmčře 4JB m2,
pozemek palc. č. 24B o qiněře 1634 nr2, pozemek parc, č, 2S2 o rlfměře 2561 m2, pozenek parc, č, 263 o !"ýměře 7]07
m2, pozemek parc. č, 265 o l.ýrněře 5330 m2, kdy povinný je vlastníkem, vše zapsané na listu vlasmicNí 21B plo okles
Jih]ava, obec Hybrálec a katasnální úzenlí Hybrálec

Příslušenství dražených nerrrovitých věcí nebylo zjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jcden funkční celek a budou draženy s příslušenstvírn a součástmi jako jeden celek,

TII. Výsledná cena dražených nemovitých věcí je 30 000,- Kč.

IV. Jedná se o orvrrí dražební icduiqí3Joqiližšílodóaí se stanovuje ve rlýši dvou třetin qÝsledné ceny, tj. 20 000,-
Kč.

V. Výši jistoty §oudní e{ek toř stano\"uje v částce 3000.- Kč. Zájenci o koupi dražených nemovitých věcí jsou
povinni zapladt jistotu před dražbou v hotovos|i do pokladny Exekutorského úřadu Praha 5 v místě konání dražby, rrebo
na účet soudního exekutora vedený u PPF banka a, 5., čís]o účtu: 2011610073/6000, valiabilní symbol 234512.
K p]atbě na účet exekutora )ze přihlódnout jen tehdy, byloJi před zahájerrím dražebnjho jednání zjištěrro, že na učet
soudního exekutora také doš]a,
V hotovosti u exekutorské]ro úřadu je možné dražební jistotu složit pouze v případě, že nepřesahuje částku smnovenou
jako nejlryšší možrrou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu.
DražebLti iistoto musi bÝr ultazeita z účLu dtažitele.

\rl. Na dražených nemovitých věcech neváznou věcná břemena, rýrněnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která
by prodejem v dražbě nezanikJa,

VII- Vydražitel je oprárnrěn převzít vydraženou nenovjtou věc s příslušensvín dneLrr následujícírn po doplacení
nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůry k podání náwhu na předražek (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.); byl-li však podán
takoqý návrh, nemovitou věc s příslušenstvíln lze převzít dnem násJedujicírn po drri, kdy bylo předražiteli doručcní
usnesení o předražku. Vydražitc] se stává vlastruJiem r4ldlaž_ené nemovité věci s přisiušenstvím, nabyloJi uslreseni o

uděleLrí příklepu právní moci a zaplati1-1i nejvyšší podání, a to ke dni r,ydání usnesení o uděJení příklepu, Předražite] se

stává vlastníkem vydražené nenlovité věci s příslušenstvírn, nabyloJi usnesení o předražku prál.rrí moci a předražek byl
zaplacen, a to ke dni jeho lydání_

Lhůtu k zaplacení nejlyššího podání ur,čí soudní exekulol v usnesení o příklepu, l.hůta počne bčžet prár.rrí nocí příklepu.
Nejr,yšší podání je třeba zaplatjt na shora uvedený účet exekutorského úřadu nebo složením v hotovosli u exekurorského
úřadu ploti poivuení. V hotovosti u exckuttttského úřadu je nrožné ncjr,ryšší podárí rrebo předražek složit pouze v případě,

Pokud Vánr b},l tento dokunren! doručen bcz otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokllnent doručovaný prostřed|íLt\ iln
pl,ovozovatclc poštovních služeb, ltery je platný i bez těchlo ná]ežitosii, D]e Llst, § 17b stavovskélro předpisu LxekutoISké konlOry
České republik1, kancelářský řád, k písefitDó žádostj účastnika, klclómu by] ]istinný stejnopis lohoto dokllmentu dorrrčen, se zaš]e

el, poštoU na €], adrcsu uvedenou v žádosti písenrnost lryholovená v el, podobč a podepsaná pod]e § 16a nebo se předá účastl]ík,JVi V
.]dl" ú Jdu n. lť(h :Ll,ém ro,iLid,l(
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že nepřesahuje čáslku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního práwfio předpisu.
Nezaplatí-li vydražite1 nejvyšší podání včas, soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu,

VITI. Soudní exekutor uoozorňuje. že oprár.rrěný a další věřite]é povinného se mohou domáhat uspokojení jiných
vymaltteJných pohJedávek nebo pohJedávek zajištěných zástavrrím právem, než pro které byla rrařizetla exekuce, jestliže
je přihlrásí nejpozději do zahájení dražebního jednání. Přihláška pohledávky musí dle § 336f odst. 2 o.5.ř.
obsahovat ylši pohlcdávky a jejího přís]ušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá, lryčíslení pohledávky
ke dni konání dražby, údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří a skutečnosti qfznamné pro pořadí pohledávky,
K přlltlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou
zástar.ním právem, ledaže tyto skutečnosti lyplývají z obsahu spisu. K přih]áškám, které nebudou obsahovat uvedené
náJežitosti, nebude přil ižerro.
Věřitel je povinen bezodkladně oznámil §oudu změny lýkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejírn doručení soudnínu
exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou-

TX. Soudni exekuror uDQzo!Éqic oprávněného a další věřitele povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do
jejich pravosti, r4/še, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznánlení o přihlášených
pohledávkách, nebo v téže lhůtě žádat, aby k íoz\Ťžení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání (§ 69 e,ř, ve spojen] s

§ 336p odst. 1 o.s,ř,); k nánritkám a žádosti o jednání učiněnýrn pozdčji nebude přihlíženo,

X. Soudní exekutor v_vzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby je uplamil u soudního exekutora a aby
takové uplamění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu
nebude při provedení qýkonu rozhodnutí přihlíženo.

XL Soudní exekutol upozorňuie osobv. které rrrají k nerrrovité věci předkuoní orávo nóo , že
je mohou uplatnit jen v dražbě jako draž-ite]é- lJdělerrím příklepu předkupní právo nebo v.jhrada zpětné koupě zaniká,
nejdeJi o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozenku k práltr stavby, předkupní právo vlastníka
stavby k pozemku a v]asrníka pozemku ke stavbě, nebo zákonné předkupní právo, které udělením příkJepu nezaniká.
Hodláli někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo 1íhradu zpčtné koupě, musí je prokázat nejpozději před
zahájením dražebního jednání. Soudií exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodr]e usnesenín, zda předkuprrí
právo nebo wýltada zpěrné koupě jsou prokázány, Ploti tomuLo usnesení není odvoláú přípusrné,

XII. Soudní exekutor qp929$qP dražitele, že se nepřipouští, aby nej\yšší podání bylo dopiaceno úvčren se zřízenim
7j\td\,Tul]o pIa\ a na lryJlazené nPmoVilosl:,

Poučení: Proti dražebrú lyhlášce n e n í odvolání přípustné.

Jako dražite] se může jedlání zúčasnrit pouze ten, kdo zapJatil do zahájení dražebního jednání stanovenou jistotu (§ 336e
odst. 2 zákona č- 99/19G3 Sb., občanský soudrlí řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jerr ,,o, s, ř.").

Jako dražjtel nesmí lystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaírěstnanci soudních exekutorů, povitrný,
manžel povirrného, vydražitei uvedený v § 336m odst, 2 o, s, ř. a ti, jimž v nabyrí věci brání zvláštní předpis,

Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo plostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředrrě ověřena, Za právnickou
osobu, obec, lašší územně samosprár-ný celek nebo siál draží osoby uveclené v §§ 21,21a a 21b o, s, ř,, které sve
opráwění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byLa úředně ověřena (§

336h o. s. ř,), Totožnost fyzické osoby bude prokázána občanskýn průkazem nebo cesLo\t]ím pasem, exisLence
pLá,,,nických osob q/pisem z obchodního rejstříku nebo jinou zákotlem stanoveDou úřední listinou, dokládající prá,,,ní

subjektivitu prá\,nické osoby,

VydražiteJ, jenž nczaplatí podání ve lhůtě stanovené v usnesení o příkJepu, která začíná běžet dnenr právní moci přiklepu
a ncsmí být delší než dva rněsíce, příp. ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí soudní exekutor a ktelá nesmí být delši ncž
jedcn měsíc, případně nezaplatil ve stanovené lhůtě předražek, je povii]en nalrradit náklady, které státu a účasnríkům
vznikly v souvisJosLi sdalším dražebním jednáním, újnru, která lznik]a tim, že nezaplatil nejr,ryšší podání, a byloJi při
dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejrryšší podání, rozdíl na nejvyšší podání, Na tyro závazky se započítává jistota
složená vydražitelem (§ 336rn odst.2 a § 336n odst, l o. s- ř.),

Pokud Vám byl terrto dokurrrent doručen bez otisku razílka a bez podpisu, jedná 5e o dokunlent doručovaný plosiřednictvín
provozovalele poštovních 5]užeb, kteú je platný i bez těcllto náležitostí, Dle usl. § 17b stavovského předpisu Exekulorské komory
Ceské republiky _ kancelářský řád, k písemné žádosti účasiníka, kleťénru byl 1isiinný stejnopis toholo dokumentu doručen, se zašle
cl. poš(ou na e]. adresu Llvedenou v žádosti pís€mnosl Vvhotovená v el, podobě a podepsaná pod]e § 16a nebo se předá LičastníLoVi v
5ídlť úiddu nd leLhlll.;élrl llo iLl ddt,

(§ u,



Soudní exekutor postupoval dle ustanovení § 52, § 55b odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soudní exekutor wzývá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby toto usnesení v souladu s § 336c odst. 3 zák. č.
99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uÝeiejnil na své rjřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů a následně jej zaslal
zpět soudnímu exekutorovi s potvrzením o jeho vyvěšení.

v PIaZe dne 23.10.2014

orisk úřednho rozítko

ruDr. Juraj Podkonický, Ph.D,, v.r,
soudní exekutor

Mail: e-Dodale]na@ex€kuce,eu

Za sprármost:
pavla urbanová

Vyvěšeno dne:

fuimuto dno:

Pokud Vám byl tento dokument doíučen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný proslřednictvln
p,rovozovatele poštovnich služeb. kteryi je pla!l)ý ibez těchto Dáležitostí, Dle usí. § 17b stavovského předpisu L{ekuloĎké koínory
Ceské republiky - kanceláiský iád. k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis toholo dokumentu doručen, se zašle
el, poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sid]e úřadu nd lechni(kém nosiči da(
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