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EXEKUTORSKY I]RAD PLZEN_MESTO
Soudní €xekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

Rychtařikova 1.326 00 Plzeň
Tel +420 37'l 464 0a9, {ax +420 317 464223,E-mail: info@exekutoís,cz

Spisová značka: 134 Ex 03066/09 - 322

USNEsENÍ

soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad PLzeň-město, se
Sidlem Rychtaříkova 1, 326 0a PIzeř,, pověřený provedením exekuce na ZákLadě
usneseníi okresního soudu v Děčíně ze dne 13.5.2009, č.j. 21 Nc 3963/2a09-3,
kterým byLa nařizena exekuce podle Vykonatelného Ťozhodnutí: Platebni rozkaz
okresního soudu v Děčíně 2e dne 17.6.2008, č.j. 40 Ra 7a49/2aa8-9, ve věci
opřáÝněného: seÝeřočeské vodoÝody a kanalizace, a.s., se sídlem Příťkowská
1689, TePlice a15 50, rČ: 49o9945L, proti povínné: Milena Petrásková, byťem
Josefa Horf, ěp. 48, vařnsdorf 4o'7 41 , '].ar. 3L,L2.a967, k uspokoj ení
pohledáVky oprávněného ve Výš1 0,00 Kč s přís]ušenstvím: náklady
předcházejícího říZení 600,00 Kč, ú].ok z prodleni 9,15x račflé z částky 3
018,50 Kč od 2L.12.2a01 do 31 .12.2a01 , úrok Z prodLení 10,50% ročně Z ěástky 3
01B,50 Kč od 1.1.200B do 30.6.200B, úrok z piodLeni REPo sazbou navýšenou o
7%-nich bodů z částky 3 018,50 Kč od 1.7.2008 do 31.?.2008, jakož i k úhradě
nákladů éxekúcé,

Vydává toto usneseni o nařízení dražebního jednání -

DRAZEBNI VřHLASKU.

Dřažební j ednání se koná1_

dIré 2.r2.2014 v 9:30 hod.

plostřednictvím elekť.onického systému dražeb na inťerneťoÝé adrese
ÝlwÝ, . exdrazby. cž

Ukončení elekťronické dražby: néjdříýe dŤre 2.L2.2o14 v 11:30 hod. Dřažba se
však koná, dokud dlažite]-é ěiní podání (§ 336i odst. 4 zákona é. 99/1963
sb., občanský soudní řád) , bude-li v Posledních pěti minutách Před
sťanovení{r okamžikem ukončení dražbY uěiněno podání, rná se 2a ťo, že
dražitelé sťále óiní podání a okamžik ukončení dŤažbY se posouvá o pěť
minuť od okamžiku uóinění podání. Budou-li poťé činěna další podání, postuP
dle předcházejíci věťy se opakuje. Uplyne-li od posledrrího učiněného podání
pěť minut, aniž by by1o uěj,něno další podání, má se za to, že dražiťelé již
neěini podaní a dražba koněi.

Podání jé břáno za učiněné, pouze Ý Případě, že bylo systénén elektronických dražeb
dřažiteli zpětně Potvřzeno - podání se objeví on-line v seznanu přijatých Podání a
taktéž je dřažiteli potvřzeno e-hailem,

1I. Předmétern dražby jsou rtemoviťosti:

spoluvlaslnický podí1 povinné V rozsahu 1/2 staÝby čp. 4B stojící na pozemku
č.p. 488 (LV ]0B], nemovitost sé nachází na katastrálním území VaInsdorf v
obci Varnsdorf a je zapsána v katastru nemovitoSti Vedeném: KatastráIní úřad
pro Ústecký kraj se sídlem V Ústí nad Labem , Katastťální pracoviště Runburk.
na 1iStu VlaStnictvi č. ?0B
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spo]uvLastnický podí1 povinné V rozsahu 1/2 pozemku c. p.
, nemovitoSt se nacházi na katastrálnÍm ÚZemí Varnsdorf V
zapsána v katastru nemovitost]í vedenérni Katastrálai úřad
sidlem v Ústi ned Labem - Katastrá]ni pracoviště Rumburk,
č. 708

spoluýlastnický podíl povinné V rožsahu 1,/2 pozenku č. p_
, nemovitost se nachází na katastrá]rrím ÚZemí Varnsdorf v
zapsána V katastru nemoÝitostí Vedeném: Katastrálni Úřad
sídlem v Ústí nad Labem - Katastrá]ni pracovišlě RunĎurk,
č. 1aE

488 o V\iměře 359m2
obci Varnsdorf a je
pro Ústecký kra] se
na ]istu V]astnictýi

A89 o V\'l:llěře 452n2
obci Varnsdorf a je
pro Ústecký kraj Se
na 1ístu vl astní civí

Nemoviťosťi budou draženy s příslušenstvím a souěástfir

součástr a přísLušenstVí:
Zděný SkLad-bývaLá 1ednrce, faminátový
Zámková dlažba), udírna, dřevěný plot
trvalé okrasné a oýocné porosty.

bazén, Zpevněné pLcchy (hrubý beLon,
s kamenn\rmi sLoupky, dřevěná vrata,

III. výsledná cena dŤažených nemoviťosťí jé 800,0o0,-Kč (sloÝy: osm set tisíc
korun českých) .

Iv. výše nejnižšího podání dražených nemoYitostí činila při pn,ní dřažbě dne I7.4.20l3 částku
533_333,-Kě (slo.ry: pět seť třiceť ťři ťisíc tři st'a třicet ťři korun
českých) . Výše nejnižšího podání v dalším dražebním jednání se stanoví podle § 336m od§t. 3) o.s.ř.
ve výši poloviny výsle<lné ceny, tj. 400.000,-Kč (slovy: čtyři sta ti§íc korun če§kých).

Jisťoťa ěiní 30_000,-Kó (s1o\ry: ťřícet tisíc korun ěeských). JisLotu 1ze
zaplatiť bud v hotovosťi do Pokladny soudního exekuťora nebo platbou na
úěeť ě, 2!29oo0/5800, variabilní symbol 0030660955, jako sPecifický synbol
plaťby uvede dražiťel své rodné ěís}o bez lomítka, jde-li o fYz]-ckou
osobu, nebo svó idenťifikační ěís1o, jde-li o právnickou osobu. K plaťbě
na úěét soudního exekutora 1ze Přihlédnout jen ťehdy, by1o-lí před
zahájením dražebního jednáni zjišťěno, že na účeť soudního exekuťora
ťaké došla.

Jako dřažite1 se může elekťronické dražby účasťniť pouze osoba, která
- je RegísťrovaĎýín dražiťelen pro dražby probíhající na porťálu

W,Ýr\\, . exdřazby. c2 ,

vT

prokáŽe svou ťoťoŽnost /
k této dřažbě se na Porťálu Ýrw}r. exdlazby. cz přihlásí a na úóeť
soudňího exekuťo.a a
zaplaťí dražební jistotu ve výši sťanovenó touto dražébní Ý,ýhláškou v
ěJ, . v.

Registrovaným dražítelem se sťane kaŽdá osoba (fyzická i Přávnická),
která se jako dražitel regisťruje na portálu w!.n"l. exdrazbY. cz, a ťo bud
změnou již dříve Provedené základní reqistrace na ,,Regisťraci dŤažitele"
v sekci ,,Můj úěeť", nebo se rol'nou jako dražiťel reqistruje v sekci
,,Req:isťrace".
RegisťroÝaný d.ažiťel Prokáže svou totožnosť ,,Dokladem o prokázání
toťožnosťi reqistrovanáho dlažiťele přo dražby probíhaj ící na pořtáIu
vr,!,l'w,, exdrazby. cz" (dáIe jen ,,Doklad o prokázání totožnosťi\\), jehož
fornulář je umístěn na Porťá-Iu Ýřv^r. exdrazby. cz v sekci ,.Můj účeť" nebo v
informaěním banneru detailu ťéto dražbY na porťálu e,wť. exdrazbY. cz
umistěného v sekci ,,Moje dražby" Poté, co se k této dražb,ě přihlásí
kliknutím na tlačítko ,,Přihlásit se k dražbě".

|\9J u



Podpis Regisťrovaného dražiťele na Dokladu o prókázání totožnosťi musí
býť úředně ověřen nebo musí býť doklad o prokázání toťožnosťi v
elekt'řonické werzi podepsán kvalifikovanýn podPisoýrjm cerťifikátem. v
případě Právnické osoby, obce, rryššího územně samospfávného celku nebo
státu musí být Doklad o prokázání ťoťožnosti podepsán osobou uvedenou v
usť. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž opráwnění lnusí býť prokázáno
lisťinou, jež musí být úředně ověřena/ nebo jejj,ch zástupcem7 jehož plná
rrroc musí býť úředDě ověřena. Řáarrě wl.prneny a podePsaný Doklad o
prokázání ťoťožnosti a Iisťiny přokazu]ící oprávnění jej podePsať/ musí
být doručenY soudnímu exekutoroÝi některý7n z níže uvedených způsobů a v
případě, že původně písemné dokumenty budou doručovány élekťronicky,
musí býť převedeny do elektronické podoby fořmou auťorizowaoé konverze
dokumenťů. Doklad o prokázání ťoťožnosti nesmí být' ode dne jeho v,jŤ)lnění
Regist.ovaným dražítelem ké dni konáni ťéto dražby sťařší šesťi měsíců.
Doklad o Prokázání ťotožnosti s 1isťiny prokazujícími oPrávnění jej
podePsať, doruěí Regisťrovaný uŽivaťe1 soudnímu exekuťoroví někťer,.fin z
těchto způsobů:
a) Uložením na portálu www.exdřazby.cz Ý sekci ..Můj Účet\..
b) zaslánín prostřed.nictvím veřejné daťové sítě, a t'o bud na adresu

elekťronické Podatelny exekuťorského úřadu info8 exekuťors . cž nebo do
datowé schránky soudního exekutora - ID: plr$r8xd

c) zasláním Ý pisemné forně d.žiťeletn Pošto\/rrí 1icence.
d) osobně v sídle soudního exekutora Mgr.Ing. Jiřího Proška, Exekuťorský
úřad

Plzeň-měsťo, Rychtaříkova 1, Plzeň, V ťomto případě není nuťné úřed'rí
owěřeni podpisu na Dokladu o ověření ťotožnosti, za předpokladu, že
Regisťrovaný dražite1 podepíše Doklad o ověření totožnosťi před
soudním exekuťorem a P.okáže se mu plaťným úředním Průkazem.

vII. s nemovítostmi nejsou spojena žádná práva ani žádné záwady.

vIIí. Prodejem w dražbě nezaniknou žádné závady.

vydraŽite1 je oPráwněn Převzíť q,dražená nemovj,tosti s Příslušenstvím
dnen následujícín po r,rydání usnesení o příktepu; o tom je v.j,dražiťe1
povinen vYrozuměť soudního exekutora. vydražitel §e sťává vlasčníkem
-rydražených nemovitosťí s příslušensťvín, nabylo-li usneséní o přik].epu
právní noci a zaplatil-li nejv-ýšší podání, a ťo ke dni v\rdání usnesení o
příklepu.

soudní exekuťoř upozořňuje, že Pří řozÝlhu podsťaťy se mohou oprávněný,
ťi, kdo do řízení přisťoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
powinného domáhat uspokojení jiných irlmahatelných pohledáÝek nebo
pohledávek zajišt'ěných zástaÝním právem, než Pro kťeró byla nařízena
exekuce, jesťliže je Přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání,
jesťliže v Přihlášce uwedou wýši Pohledávky a jejího příslušensťví a
prokáží-li je příslušnýrni 1istinami. K přihláškárn/ v nichž v,ýše
pohledávky nébo jejího přístušensťwí nebude uvedena, se nepříhlíží.

soudní exekuťor vyz,i,tá každého, kdo dosud přih-Iásil jiná rrl.nahaťelné
pohledávky nebo pohtedávky žajišťěné zástawním právem, než pro které byl
nařízen \r.ýkon rozhodnutí, ab,y přihlášku doplnil o přesné \-!,číslení wýše
pohledávky a jejího Příslušenství ke dni konáni dražby a prokázal je
příšlušnými 1isťinanli. K přihfáškáTn, kťeré neL,udou řádně doPlněnY,
soudDí exekutor nepřihlíži . (§ 336f o. s . ř. , we znění účinném před
novelou č_ 334/2072 sb.''
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xTI. soudní exekutoí ýyz,ýará. aby oprávněný, ti, kdo přistoupili do řízení
jako další opřá\rnění, a osťaťní wěřiťelé Povinnétlo / kťeří požadují
uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podsťaťy, soudnímu exekuťorovi
sdělili, zda žádaji zaplacení s\.,ých pohledávek_ soudní éxekuťor
upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního
jednání, může vl,dřažiťe1 dluh povinného vůči nitn převzíť.

xíII. soudní exekutor rryzi,vá každého, kdo má práwo, které nePřiPoušťí dražbu,
aby je uplatnil u soudu a aby ťakové up]-aťnění práva prokázal soudnimu
exekutoroÝi ne;pozdě;i před zahájenínr dražebního jedrrání. soudní
exekuťoř uPozo.ňuje/ že jinak k jeho práÝu nebude při provedení exekuce
přj,hlíženo.

xlv. soudní exekutoř upozorňuje osoby/ které mají k nemoviťostem předkupni
práwo, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že uděIenín
příklepu předkupní PráÝo zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své
předkuPní právo, musí je Prokázat nejpozději před zahájenín dražebního
jednání. soudní exekl!ťoř ješťě Před zahájením dřažbY rozhodne usnesením,
zda je předkuPní právo prokázáno, Proťi ťomuťo usrlesení Pak není
odwolání Přípustné.

xV. Po skončení dražby bude w sysťému elektřonických dražeb zveřéjněna
osoba/ která učinila nejwyšší podání w dŤažbě a w.ýše nejrryššiho Podání.
od okamžiku ťohoťo zveřejnění, běží osobám, kťeré mají právo vznóst
námiťky proti udělení Příklepu lhúta 5 minut, ve kťeré tnohou vznésc
námiťky Proti udě].ení příklepu. v připadě, že budou podány nárnitky přoti
udělení příklepu, rozhodne soudní exekuťor o těchto námitkách usnesením,
kťeřé zveřejní v systému elekťronické dražby. v Případě, že budou
námiťky shledány důvodnýtni, pokračuje dražba v,j.voláním Předposledního
podání - toco rr,!,volání bude pŤovedeno v usneséní, kťerýn bude roztlodnuťo
o námiťkách. zároveň bude v tsomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdY ]e
možno činit další podání .

xvI Usnesení o příklepu se v elekťronické podobě zveřejní v sysťému
elekťronické dražbY a doruěí se osobám dle § 336k o,s.ř., ve znění
účinném před novelou č. 334/20L2 sb.

Poučení : Proti tomuto usnesení mohou poda'L odvolání ] en
opráVněný, t1, kdo do řizení přrstorrpili jako da]ší
opráVněni/ povrnný, manžeL poVinného, a osoby, ktera
maji k nemovitostem předkupn1 práVo, Věcné prd\,o nebo
nái emní práVo.

odvolání se podává do 15 dnťr od doručeni tohotc
usnesení u soudníLro exekutora; o odvclání ro?hoduj e
Kraiský soud 1l Usti nad I,abem.

ocvo]ání jen proti Výrokům ui.7edeným ý bodě T.,
VT., VII]. až xVT_ není připustné.
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U p o ž o r n ě n í:
Ve Smyslu ust. § 336 odst. 3 oSŘ cbecoi úřad, v ]ehoZ
obvodu je nemcvitost, Vyh]ášku neb. její po,1s.atny
obsa}r uveřejni Způsobeln V miSLě obvvk]iŤn, přístušnv
kdtastrálni úřad vyh}ášku nebc j e] í pccistatný obsah
uveřejní na sl,é úřecní desce.
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V Plzni dne 23 ,la .2al4

/ ; 1tj li]1|

Mqr. Ing. Jiří Prošek, V.Ť.
soudní exekuto;
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{yvěšenn dne: ., ,--_ *__ ,


