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číslo návrhu 9100604846

tIsNESENI
Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28,
30l 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: Okresního soudu
Děčín ze dne 30,7.2014, čj.47 EXE 6507120|4-10, které bylo vydáno na základě vykonatelného
rozhodnutí: Rozhodčího nálezu Rozhodce JUDr. Martina Týle ze dne l0.4.20l4, čj. l0l Rozh
l395/20l4-7.
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oprávněného:

povlnnemu:

ve vecl

PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216146, Praha 1 110 00'
IČ: 61860069, právní zástupce JUDr. Jaroslav Beránek, advokát se sídlem Pernšt}nské
náměstí čp.80, 530 02 Pardubice,

proti

Michal Šandor, trytem Raisova čp.2487, Varnsdo rí 407 47., nar. 13.12.1985,

pro 123 880,00 Kč s příslušenstvím

vydává

DRAZEBNI VYHLASKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAZBU

I.

Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě V., která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na inteřnetu na adrese portálu www.exdrazbv.cz

II.

Zahájení elektronické dražby:2.4.2015 ve 12:30 hod

Ukončení dražby: nejdříve 2.4.2015 ve 13:15 hod

Dražba se koná i po této době, pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za ío, že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li
poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražiteló již nečiní podání a dražba
končí.

Podáníje bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémeln elektronických dražeb držiteli zdětně
potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktóž je držiteli potvrzeno e-mailem.
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III.

Pořadové číslo dražebního iednání: 1. kolo

Iv.

Registrace dražitelů:

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která:
a) je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu lvu,w.exdrazbv.cz,
b) prokáže svou totožnost,
c) k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a
d) zaplatí dražebníjistotu ve ýši, kteráje stanovena touto vyhláškou.

Registlovaným dražitelem se stane každá lyzická nebo právnická osoba, která se jako držitel registruje
na poftálu www.exdrazby.cz, a to bud' změnou již dříve provedené základní registrace na ,,Registrace
dražitele" v sekci ,,Můj účet", nebo se jako nový dražitel registruje v sekci ,,Registrace".

Registrovaný dražiteI prokrže svou totožnost ,,DokIadem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
pro dražby probíhající na portálu *rrw.exdrazby.cz'' (dále jen ,,Doklad o prokázání totožnosti"), jehož
formulář je umístěn na portálu www.exd razby.cz v sekci ,.Můj účet" nebo na stránce u této držby na
portálu www.exdrazb_y.cz umístěnélro v sekci ..Moje dražby" poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím
na tlačítko ,. Přihlásit se k dražbě".

Podpis Registrovanélro dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí byt úředně ověřen. V případě
právnické osoby nebo státu musí bý Doklad o prokázání totožnosti podepsán fuzickou osobou uvedenou
v § 2l až 2lb OSŘ a oprávnění musí bý doloženo úředně ověřenou listinou.

Je-li Registrovaný dražitel zastoupen na základě plné moci, musí blítjeho podpis úředně ověřen.

Listiny zaslané v elektronické podobě musí bl,t opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založenýrll.

na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskltovatelem certifikačních služeb. Z obsahu

takové listiny musí blt u §zické osoby uvedeno a|espoň jméno, příjmení, datum narození a bydliště, u
právnických osob firma a identifikační číslo. nejsou-li t}to skutečnosti patrné z obsahu podpisu.

V případě doručování listinných písemností prostřednictvím veřejné datové sítě musí bl,t řádně vypIněný a
podepsaný Doklad o prokžzání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do
elektrorrické podoby formorr autorizované konverze dokurnentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí blýt

ode dne jeho vyplnění Registrovaným držitelem ke dni konání této dražby starší l2 měsíců.

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat. doručí Registrovaný
dražiteI soudnímu exekutorovi někteným z těchto způsobů:

a) uložením na portálu wr,r,rv.exdrazby.cz v sekci "Můj účet'',
b) odesláním na e-mailovou adresu epodatelnatunkl@exekutori-online.cz,
c) odesláním do datové schránky soudního exekutora - IDDS: 7pig84c.
d) zasláním vl,plněného registračního formuláře prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

zasláním j in;fon způsobem,
e) osobně v sídle soudního exekutora na

P lzeň.
adrese Exekutorského úřadu Plzeň-město, Palackého 28,
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v.

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:
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Příslušenstvi a součá§ti nemovitých yěcí, které se exekuce t}ká: oplocení, pergola, kolna, IS, zpevněné
plochy, porosty,

Jedni se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinnj clům s volným půdním
prostorem. Konstrukce budovy je zděttú u její síavebně - technick!, síav odpovídá dobré údržbě, Budova
má dřevěnný krov. Sířecha je čóstečně sedlová pokrytá púlenými taškami a z čústi pulíová pokryíú
plechovou krytittou. Okna domu jsou plastová. Podlah1l jsou kryté dlažbou u plovoucí podlahou,
Fasddu butlovy je zaíeplená pol1,styrenem. V sateréttu se nachúxí sklepní prostor. V přízemí budovy je
veranda, chodba, kuchyně s jídelnou, 2x pokoj, koupelna s vanou WC, skad, kotelna. V podkroví
butlovy je půdtt.

vI.

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována- Zájemci se s nimi rnohou individuálně seznárnit.

Bližší informacejsou dostupné ze znaleckého posudku.

vII.

Výsledná cena dražených nemovitostí činí: 1.200.000,- Kč.

vIII.

Nejnižší podání se stanoví r,e výši 2/3 výs|edné cenv nemovitosti a jejího příslušenství, práv a jiných
nrajetkových hodnot, patřících k draženérnu celku a činíčástku:

800.000,-- Kč.

, Ix.

Výše jistoty pro dražbu nemovitostí ad.V. se určuje v částce 200.000,- Kč.Zájernci o koupi dražených
nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu pro dražbu nemovitostí před dražbou v hotovosti u
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Exekutorského úřadu Plzeň-město nebo na účet Exekutorského úřadu Plzeň-město, vedený u Sberbank
CZ, a.s., se sídlem Na Pankráci l724ll29,140 00 Praha 4, číslo účtu 4200024080/6800, v.s. 0416314,
s.s. Rč bez lomítka nebo Ič dražitele.

K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-1i před zahájením dražby zjištěno, že na jeho
účet také došla.

x.

Věcná břemena, qiměnky. pachtovnía nájemní práva. která prodejem nemovitostí v dl,ažbě nezaniknou:
nebyla zj ištěna.

xI.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení
nejvyššího podání, nejdříve však po upll.rrutí lhůty k podávání návrhů na předražek. Byi-li však podán

takový návrh, nemovitost s příslušenstvím lze převzíí dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli
doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem lrydražené nemovitosti s příslušenstvím,
nabylo-Ii usnesení o příklepu právní moci a zaplati1-1i nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení
o příklepu. Předržitel se stává vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-1i usnesení o předražku
právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dnijeho vydání.

xII.

Soudní exekutor v yyvá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (ust. §26 7 OSŘ), abyje uplatnil
u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením
dražebního jednání, a upozorňuje, žejinak kjeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

xIII.

Soudní exekutor lyzývá každého, kdo má k nemovitosti nájemní či pachtovní právo, výměneknebo věcné
břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno pod bodem X. tohoto usnesení, nejdeJi
o nájernce byu nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi
oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zenrědělského
pachtu koncem pachtovního roku.

xlV.

Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další
věřitele povinného, že se mohou domáhat uspokojení j iných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže je přihlásí
nejpozději do zahájení prvního dražebního jednání a přihláška brrde obsahovat náležitosti podle ust. §

336fodst. 2 a 3 OSŘ. Opožděné či neúplné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne (ust. § 336fost.
4 oSŘ).

xV.

Soudní exekutor upozorňu.je oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další
věřitele povinného. že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do

skupiny a pořaclí, a to nejpozději do l5 dnů ode dne zveřejnění oznámeni podle ust. § 336p odst. l OSŘ,
nebo v téže lhůtě žádat. aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K nárnitkám a

žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.
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xvl.

soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se

zřízením zástavního práva na \Tdražené nemovitosti,

xvlL

soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nenlovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné

koupě, že ho nrohóu uplatnit;en v drazbejařo dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo

výhiada zpětné koupě zanikají, nejde_li o přědkupní právo_stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku

k právu stavby, přeákupní právo viastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné

predkupni p.áuó, n..á udětením příklepu n.runiku;í. P_ředkup.ní právo nebo výhrada zpětné_koupě musí

|y, prot rirany nejpozději pred ,u,háj.nim dražby. soudní exekutor po zahájení vlastní dražby rozhodne

u.n.."ní,',, zia předkupní právo je prokázáno. Toto usnesení bude zveřejněno v systému elektronické

dražby. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,

xvlII.

Vyjma dražitelů. kteďm svědčí předkupní právo nebo_ výhrada zpětné koupě nemohou dražitelé v

eleitronické dražbě činit stejné pádání. Ďalši podání tedy musí by vždy vyšší než předchozí učiněné

poaani, 1inut k němu nebude v elektronické držbě vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže

rozlišii éasovou následnost příhozů, bl k nim došlo ve zlomcích sekundy,

xlx.

V souladu s ust. § 3360 odst.3 o.s.ř.. soudní exekutor určuje. že v případě stejného podání bude určen

rrydražitelem ten áražitel, který toto podání učiní jako první (bude jako první systémem elektronické

arazby prijato a potvrzeno). Z iohoto jůvodu bude dražiteli, kteqý by hodlal učinit stejné podání jako již

dříve učiněné (a nesvědčí mu předkupní právo nebo v,ýhrada zpětné koupě), systémem pouze oznámeno,

že toto podání nemůže mít ueinty, nu,it lude kt"ry"n by se mohl stát vydražitelem, Další podání tedy

musí blýt vždy vyšší než předchozi učiněné podání, přičemž jednotlivá podání se zvyšuj í minimáIně o

1.000,- Kč,

předchozí odstavec neplati pro dražitele, kter]m svědčí předkupní právo nebo vý,hrada_ zpětné koupě _ v

případě, že bude učiněno st;jné podání jrazitelem, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné

|oupo u nebude učiněno poáání vyšší, bude udělen příklep dražiteli jemuž svědčí předkupní právo nebo

výhrada zpětné koupě.

xx.

po skončení dražby bude v systému elektt,onických dražeb zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podání

v dražbě a výše nejvyššího podání.

xxl.

usnesení o příklepu. a případně usnesení o předražku se v elektronické podobě zveřejní v systému

elektronické dražby a doručí se osobám uvedeným v ust, § 336k o,s,ř, (§ 336ja odst, 5 o,s,ř,),
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Poučení:

V Plzni, dne 3.3.2015

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§336c odst. 5 o.s.ř.).

Soudní exekutor v souladu s ust. § 52 odst. l ex. řádu ve spojení s ust. §336c odst. 3

občanského soudního řádu lryvěsil dnem r,ydání dražební vyhtášku na úřední desce
soudního exekutora. Tímío žádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku
nebo podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.

v píípadě doručeni tol,}oto doku entu be2 oíisku razítka a bez potlpisu, se jedná o doko eúí dor čoýaný proslřednicNi],
p\,oýozoýatele poštoýl|ícll služeb. Učashík, které]nu byl lisíinfiý síejnopis dok mentu doručen, mťlže pisemně požádal o
zasláni lohoto dokulr]enll! na jín uveclenou el- adresu, ý el. podobě, opalřeného el. podpísen. Nebo nŮže Účastník
požódat o předání bhoto dokumenla na lechnícu nosič daí ý sídle elehttorského úřadu,

Mgr. Martin Tunkl,
soudní exekutor

otisk úředního razítka

§eimuto dne.
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