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Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan. Exekutorský úřad Plaha l, se sídlem Karlovo nám. l7, l20 00
Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu pro Prahu-západ ze dne
I7 . 5. 2007, č. j. l 3 Nc 599312007-4, kterým byla nařízena exekuce podle vykonate|ného výkazu
nedoplatků Všeobecná zdravotní poj išt'ovna ČR ze dne 24. 8. 2006, č. j. 4240600627 a 2140600626
ve věci

oprávněného vZP ČR, KP Středočeslry kraj, ÚP Praha-západ, IČo: 4l l 975 l 8. se sídlem
Kutvirtova 33915, l55 00 Praha 5

protl

povrnnemu Jelínek Jiří, nar, 26.12.1953, bltem Karlova 715, 407 47
Varnsdor|, (dříve by,tem Pražská 8l, 252 02 Jíloviště)

pro l24 454,00 Kč s příslušenstvírn

rozhodl takto:

lydává

DRÁŽEBNÍ \ryHLÁŠKU

o provedení elektronické další dražby nemovitosti

I.

Držba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: lrvrv.okdrazby.cz

Zahájeni elektronické dražby: dne 29. 4. 2015 ve 12:30 hodin (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 29. 4.2015 ve 13:00 hodin. Dražba se však koná,
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění (dále jen ..o.s.ř.")) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má Se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okarnžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-Ii od posledního učiněného podání pět minut. aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražite|é již nečiní podání a dražba končí. Sledování
elektronické dražby je veřejně přístupné.

)l t 1 lr.ýur
<" i,+ tj l,j-

@ *o,



II.

Předmětern dražl:y a draženy budou tyo nemovité věci:

- parcela č.4379ll o výměře 594 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,
Součástí je stavba: Varnsdorf, č.p. 7l 5, rod.dům
Síavbo síojí na pozemku p.č.: 4379lI
- parcela č. 4380/l o výměře 341 m2 - zahrada
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk, pro obec 562882 Varnsdori katastrální územ í 776971 Yarnsdorf, na listu
vlastnictví č. 2832, včetně příslušenství představuj ícího zejrnéna vedlejší stavb,y,. garžů s dílnou a
stodola.

IíI.

Výsledná cena nemovitostí uvedených v čl. II. byla určena částkou 475.000,00 Kč ( slory:
Čtyřistasedmdesátpěttisíckořunčeských).

IV

Nejnižší podání se stanoví ve výši l/2 výsledné ceny dražených nemovitostí uvedených pod bodem
II. tohoto usnesení a jejích příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot. patřících k draženému
celku a činí částku 237.500,00 Kč (sloly: Dvěstětřicetsedmtisícpětsetkorunčeský,ch).

V.

Výše jistoty pro dražbu nemovitostí uvedených pod bodem Il. tohoto usnesení se určuje v částce
50.000,00 Kč (slory: Padesáttisíckorunčeských), nejri/še však ve r,ýši 3/4 nejnižšího podání.
Zájernci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu nejpozději l hodinu před
dražbou v hotovosti u Exekutorského úřadu Plaha 1 JUDr. Ivo Luhana, nebo nejpozději den před
dražbou na účet tohoto úřadu. vedený u Kornerční banky, a.s., ě.ú.27-91834902l7/0100, v.s.
229707, s.s.: rodné číslo/IČO zájemce o dražbu.

K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy. bylo-Ii ve stanovené lhůtě zjištěno, že na jeho
účet také došla. Do elektronické dražby budou připuštěnijen dlažite|é, kteří takto zaplati|i dražební
jistotu do uvedeného termínu. Hodlá-Ii osoba, jíž svědčí předkupní právo toto právo uplatnit při
dražbě, musí je uplatnit ne.jpozději ve lhůtě pěti dnů před konáním prvního dražebnílro jednání
(v této lhůtě musí být uplatněnípředkupního práva včetně důkazů doručeno soudnímu exekutorovi).
Pokud nebude předkupní právo shora uvedeným způsobem uplatněno a prokázáno. nebude
v případě dalšího dražebního jednání k pozděj i uplatněnému předkupnínru právo přihlíženo. Soudní
exekutor ještě před zahájením vlastní dražb1, rozhodne usnesením, zda předkupní právo je
prokázáno (toto rozhodnutí bude zveřejněno při zahájení dražby v elektronickém systému dražby).
Proti tol11uto usnesení není odvolání přípustné.
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vI,

Práva a závady spoIené s nemovitostí: nebyly zjištěny.

VlI.

Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví
zvláštní předpisy, nájem bltu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti
výaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále ajedná se o tyto závady: nebyly zjištěny.

VIII.

Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvírn dnem nás|edujícím po
udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem
vydrťené nemovitosti s příslušenstvíIn, nabylo-|i usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li
nejvyšší podání. a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

IX.

Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek, zajištěných zástavním právem. než pro které byla
nařízena exekuce,.iestliže je přihlásili nejpozději do zahájení dražebního jednání.

X.

Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění. a ostatní
věřitelé povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty,

aby exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek a zároveň je exekutor upozorňuje,
že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného
vůči nim převzít.

X].

Registrace dražitelů do systému eIektronických dražeb probíhá prostřednictvím rvebového
formu|áře na adrese lvwrv.okdrazb1,.cz, sekce Registrace,Ťřih]ášeni.

xII.

Způsob elektronické dražb1,:

- . Dražby se může zúčastnitjen registrovaný ověřený uživatel portálu wr,wv,okdrazby.cz.

- Povinný se nesmí účastnit dražb},jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může
jako ověřený uživatel portálu wwul.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného
a přísluší mu právo podat námitky proti udělení příklepu.
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Dražiteli nebo povinnému, ktený nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou
dražbu. exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup
k technickému vybavení.
Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby dražitel zvolí nemovitost, ktelou
chce dražit.
Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě
dle tohoto usnesení je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.
V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým
uživateIským jménem a heslem do systému. poté může přihazovat.

Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než
předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To
neplatí pro dražitele, kterym svědčí předkupní právo v případě, že bude učiněno stejné
podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude
udělen příklep dražitelijemuž svědčí předkupní právo.

Los mezi osobami s předkupním právem. které učinily shodné podání dle § 336j odst. l věta
druhá o.s.ř. se činí elektronickým losem z čísel l až 99 na základě kliknutí uživatele ihned
po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším čís|em bude
udělen příklep.
Přílrozy se činí tak, že do příslušného okénka dražiteI vypíše částku příhozu (musí být stejná
či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou
menší než minimální piíhoz nezobrazí a má se zaío, že neb1,Io učiněno), klikem na tlačítko
přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.
Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu,
která učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.

Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, běží
osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které
mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti
udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému
elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba
vynloláním předposledního podání; v opačném případě exekutor udělí příklep.
Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražb1,.

Dražebníjistota se nevrací tomu dražiteli. který podal námitky proti udělení příklepu, a to až
do dob1,, než usnesení o příklepu nabude právnímoci.
Usnesení o příklepu se v elektlonické podobě zveřejní prostřednictvím systému
elektronických dražeb a doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Praze do l5 dnů
od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora JUDr. lvo Luhana, Exekutorský
úřad Pralia l , se sídlem Karlovo náměstí 17, l20 00 Praha 2. Proti tomuto usnesení mohou
podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění. povinný a

osob1,. které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemIrí právo.

Odvo|ání jen proti výrokťlm označeným v dl,ažební vyhlášce I., II.. VI., V]II.-XII. není
přípustné.

V Praze dne 3.3 -2015 JL]Dr. Ivo Luhan. v.r.
soudní exekutor
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