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EXEKUT0R§KÝ ÚŘan .rBsrNÍr, Mgr. Alan llavlice, soudní exekutor
otakará Březiny 22915. 790 0l Jcsenik; tel: 584 4tl l12, 581 ll2 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537
DIC: cz6608| l l400; §,nail: iítfo@exekutoFjesenikCZ. tl,ww.exekutor-ies€íikcz

č.j.I97 Ex 93209/09_90
zn. opr. l2914l0058

usnesení o nařizeni dražebního roku
(dražebni vyhláška) - elektronická dražba

Soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský rtřad Jeseník, se sídlem Otakara Březiny 229t5,
790 0l Jeseník, pověřený k provedeni exekuce na základě usnesení o nařízeni exekuce, vydaného
okesním soudem v Děčíně dne l9.01.2010 čj.7 ExE 308l/20l0-10, podle lykonatelného platebního
rozkazu Okesního soudu v Děčíně čj. 15 C 362/2008 ze ďne 19.1 1.2008,

Charvát Roman, bytem NáIodní 524, Varnsdorf ďat- nar.: 16.02.1974

Intrum Justitia Czech, s.r,o, , se sidlem Klimentská 1216146, Praha_Nové Město,
IČ 2722197I

proti povinnému:

na návrh oprávněného:

k vymoženi povinnosti povinného uhradit oprávněnému pohledávku ve výši 58.790,80 Kč
s přislušenstvím a k vymožení povinnosti povinného ufuadit oprávněnému nrí&lady opnívněného a
povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, r o z h o d l

takto:

I. Nařizuje se elektronická dražba - další, která se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese portálu

www'exdrazby.cz

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven ná den 28.05.2015 v 10:00 hod,, od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání,

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 28,05.20t5 ve 12;00 hod. Dražba se však koná do
doby, dokud držitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č.99/l963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění, dáIe 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 podáni a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učinění podáLrri, BudouJi poté činěna dalši 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 dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou
bezprostředně zobrazovány na portálu www.exdrazby.cz v rátmci zobrazení informací o této dražbě.

II. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:
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Pokud vám byl t€nío dokument doručen bez oti§ku řazitka , bez podpisu, j€dná s€ o dokum€nt doručovaný pro§tř€dnic§ím
píovozoYats|e poŠíovnicb §|užéb, který je plaííý i bez těchto dál€žitostí, Dle ust § l7b sígvovského předpi§u Exekutor§ké komory České
řepubliky- kanceláŘký řád, k pí§emné ádo§ti účá§tníka. kteřému byl li§tiíný §tcjnopis tohoto dokum€ntu doruč€n, §e,ašle el. poštou na,
el. adre§u uvedenou v ádosti pÍ§emnost vyhotovená v el. podobě n podep§áná podle § 16A nebo §e předá úča§tníkovi v sídls úřadu na
te{hDickém nosiči dát.
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III. Jako dražitel s€ může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probihající na portálu v,,rvw.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této
dražbě se na portáIu www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudniho exekutora zaplatí dražební
jistotu v€ výši stanovené touto dražební vyhláškou,

Registrovaným dražilelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na
portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registlace na .-Registraci
drťitele" v sekci -.Můj účet", nebo se rovnoujako dražitel registruje v sekci ..Registrace",

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost ,,Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
pro dražby probíhající na portáIu www.exdrazby,cl' (dále jen .,Doklad o prokiainí totožnosti"), jehož
formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci ..Můj účet" nebo v informačním banneru detailu
této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci ,,Moje dražby" poté, co se k této dražbě
přihlrásí kliknutím na tlačítko ,, Přihlásit se k dražbě".

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokl2ání totožnosti musi bÝt úředně ověřen. V případě
právnické osoby, óbce, vyššiho úZemně samosprávného celku nebo Státu musí být Doklad o prokrizáni
totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 2l, 2laa2lb o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno
listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena.
Rádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázáni totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat,
musí být pŤevedeny do elektronické podoby formou autolizované konveze dokunentů. Doklad o
plokáZiiní totožnosti nesmí být ode dne jeho r.yp|nění Registrovaným dražitelem ke dni konání této ďražby
staíší šesti měsiců.

Doklad o prokázžni totožnosti s listinami prokazujícími oprávněni jej podepsat, doručí Registrovaný
uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

a) uloženim na portálu www.exdrazby.cz v sekci "Můj účeť'
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sitě, a to buď na adresu elektronické podatelny

exekutorského úřadu info@exekutor-jesenik.cz, a nebo do datové sckIinky soudního exekutora -
ID: pc9n3t6

Dražiteli nebo povinnému, kteqý nedisponuje technickým vybavením plo registnci a následnou dražbu,
soudní exekutor umožní po předchozí písemné žádosti přistup k technickému vybavení v sídle uřadu nebo
na jiném dohodnutém místě. Pisemná žádost musí být do sídla úřadu doručena ne.jpozději dva dny přede
dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Povinrrý se nesmí jako dražitel dražby účastnit.

IV. Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich příslušenstvi, práv a jiných majetkových hodnot
patiícich k dražebnímu celku čini částku ve výši l40 000,_ Kč a byla určena usnesením soudního
exekutora JUDr. Antnína Dohnala, Exekutorský uřad Jeseník, sp.zn.93209/09 -29 ze ďne l1.09,20|2 na
základě posudku znalce Oceňovací a znalecká kanceliá} s.1.o. ze dne 09,07 ,20l2, pod čj. 5342-1488/2012,
jehož předmětem bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi
spojených.
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V. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny nemovitostí, jejich
příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tl.
ve výši 70.000.- Kč. Pokud je dražená nemovitost součástí obchodního majetku povinného a povinný se
stane plátcem daně z přidané hodnoty do dne konáni dražby, nalyšuje se nejnižší podání o DPH v souladu
se zák. č. 235/2004 Sb. V připadě úspěšného vydružení pak čristka odpovídající DPH z nejvyššího podáni
neni Součásli rozdéIované podstaty,

MinimáIni výše příhozu se stanoví částkou 1 000,- Kč.
Příhory se činí tak, že do příslušného okéŇa dražitel vypíše částku příhozu a potvzenim (klikem) na

tlačítko ,,Přihodit" je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všech dražitelů ajejich výše jsou chronologicky
a časově za sebou řazeny a vždy bezplostředně zobrazeny na portálu www.exdrazb.,v.cz v rámci
zobrazeni informací o této dražbě. Pro aktuální zobrazení všeoh iníormací o tom je nutné průběžně
provádět aktualizaci webové stránky použitim tlačítka nebo odkazem ,,Aktualizovať' (F5).

VI. Výše jistotv se stanoví částkou ve v]úši 25.000.- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou
povinni zaplatit jistotu bezhotovostní platbou na účet soudniho exekulora č.ú.2572979ll10300. vedeného
u ČSOB. a.s. Platba musí být provedena nod variabilním symbolem číslo 9320909 a s uvedením
specifického symbolu, ktený bude zájemci o koupi dražených nemovitostí sdělen poté, co se stane
Registrovaným dražitelem na portáIu www.exdrazby.cz, a prokáže svou totožnost způsobem uvedeným v
čl, IIl. této vyhlášky. K ptatbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, byloJi před
zahájením el€ktronické dŤažby zjištěno, že na účet soudního exekutoíá také došla.

VIL Práva a závady spojené s nemovitostí: nejsou.

YUI. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o niohž to stanovi
zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje,
aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. l písm. c) o.s.ř.): nejsou.

IX, Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydržitel oplávněn převzit vydraženou nemovitost
(vyďražený funkční soubor nemovitostí) s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení soudního
exekutora o udělení příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se
stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o udělení příklepu právní

moci a zaplatil-li nejvyšší podáLrrí, a to ke dni vydání usneseni o udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojeni s §
3361 odst. l a2 o.s.ř.).

X. Soudní exekutol 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 zastavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliŽe

je přihlásí nejnozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a
jejího přislušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. k přihláškrlm, v nichž výše pohledávky nebo

jejího příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69 e.ř, ve spojení s § 336fo.s.ř.).

xr. Soudni exekutor vy4ývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní

věřitele povinného, kteří požaduj í uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 69 e.ř. ve spojení

s § 3369 o.s.ř.), aby soudu sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádají-li o

zaplaceni před zahájením dražebniho jednání, může lydražitel dluh povinného vůěi nim převzít (§ 69 e.ř.

ve spojeni s § 3369 o.s.ř.).

XII. Soudní exekutor ryz|vá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.Ť. ve spojení s §
267 o.s.ř.), aby je uplahil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájenim

dražebniho jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

Pokud vám byl tento dokument doručen bez rrzííká a bez podpisu, j€dná §e o dokument dořučova[ý
provozovrtele pošlovních služeb, kteď j€ phtný i be, těchto náležito§ti. Dle u;i § l7b stavovského př€alpi§u trIekutor§ké komory České
iepubliky - krnccláňký řád, k piscmíé ádosti účr§tnika, kterému byl li§linný stejnopis iohoto dokumentu doručen, se zášle el. poŠtou m
el. adrcsu uvedenou v ádo§ti pi§emno§t vyhotovená v el. podobě á pod€psaná pod|€ § l6a nebo se předá úČastnfuovi v sídle Úřádu na

t&hnickém nosiěi drt. 
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XIII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, žeje mohou uplatnit
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jen v dražbě jako dražitelé. předkupní právo k vydrťené nemovitosti zaniká dnem, kterim se stal
vydražitel jejím vlastníkem. Hodlá-li někdo uplatnit při dfažbě své předkupní právo, musí je prokázat
příslušnými listinami nejpozději před zahájenim držebniho jednání.

Současně soudní exekutor upozorňuje osoby, že dle § 3062 ákona č. 89/2ol2 Sb., občanský zrikoník, v
platném znění, zákonné předkupní právo spoluvlastníků dle § l40 zákona é. 40/1964 §b., občanský
zákoník, ve zněni pozdějších předpisů, účinném do dne 31,12,20l3, zaniklo uplynutím jednoho roku ode
dne nabytí účinnosti zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platíLém znění, tj. dnem 1.1.2015, což
neplatí v případě spo|uvlastnictví k zemědělskému závodu nebo rodinnému závodu. Pokud se všakjedná o
prodej spoluvlastnického podílu a zučastni-li se spoluvlastník povinného dražby, pak učinlli s jinými
dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu dle § 338 odst. 2 o,s.ř. příklep.

XIV. Po skončení dražby bude v systému elektronický dražby na portálu www.exdrazby.cz zveřejnéna
osoba, která učinila nejvyšší podáni a výše nejvyššího podáni. Bude-li více dražiteli učiněno stejné podáni,
bude příklep udělen tomu, komu svědči předkupní právo, jinak tomu dražiteli, ktery prokázal svou
totožnost zpŮsobem uvedeným v čI. IIl. této vyhlrášky a zaplatil dražebni jistotu dříve. Tato osoba bude
zveřejněnajako osoba s nejvyšším podáním,

od okamžiku zveřejnění osoby s nejvyšším podáním a výše nejvyššího podaní béží účastníkům dražby
lbůta pro námitky proti udělení přftlepu v délce 24 hodin. Námitky je nutné doručit do úřadu ve
stanovené lhŮtě s úředně ověřeným podpisem a ve formě elektronického konvertovaného dokumgntu
plostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úŤadu
info@exekutor-jesenik.cz nebo do datové schránky soudniho exekutola. O námitkách rozhodne soudni
exekutor usnesením, které zveiejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz. Y
přípaďé, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba předposledním podáním; výše tohoto
podráni bude obsažena v usnesení, kterym bude soudním exekutorem rozhodnuto o nrimitkách s určením
okamžiku, od kterého je možné činit další podáni. Dražba pokračuje do doby, dokud jsou činěna dalši
podtí,tti (čl, I. odst.,3 této vyhlášky). Proti usnesení o rozhodnutí o námitkách proti udělení příklepu neni
odvolání přípustné.

XV. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby na portálu
*ww.exdrazby.cz a doručí se osobám dle § 336k o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvoláni do l5 dnů ode dnejeho doručení ke Krajskému soudu
v Ústí nad Labem, prostřednictvím podepsaného soudniho exekutora.
Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný
a osoby, které mají k nemovitosti předkupni právo, věcné právo nebo nájemní právo. Odvolání
jen proti výrokům uvedeným v bodě I., ll., tll., VII., IX. žXV. neni přípustné.

Jeseník 24. dubna 20l5

soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Bc. Veronika Dostálová
pověřen(a) soudním exekutorem

Mgr. Alan Havlice, v.r.
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Dolučuie se:



- oprfunětý
- dalši optavněrtj,
- poýinný
- nanže l (ka) pov i nné ( ho)
- osoby s předkupním prdvem, věcrúm právem, nájemnim pni,vem
- osoby, keré přihlásily vymahatelné pohledávlgl
- o§oby, které přihlásily pohle&iýky zajištěné zá§taýni pláýen
- rtnančni liřad
- obecní (městslťj,) úřad dle tnalé bydlišlě poyinného (I,\)ěsit na úředni desku)
- obecni (městsbý) úřad, ýjehož obýoduje nenoýi!ost (ýwěsit na liře(lní desku)
- orgán OSSZ
- zdraýotni pojišťqvna
- kata§íňlni úřad
- spis
- ryvěšení na úřední desce

Vyvěfuno rlne: 2 8 fi" 2lt5

Stimďe dnn.

Pokud vám byl tento dokumeDl doručen bez otisku razilká a b€zťol(ud vrm Dyl tenío do|.umenl doŤučen bez otisku ť3áíká a b€z podpi§u, jedná §€ o dokument dořúčoÝaný pmstřednictvím
přovomjatele poŠtovních sluŽeb, kteď j€ plsííý i b€z íěchto náIežito§ti. Dle ust. § l7b §tavov§kého předpisu Exekutorské konlory České
r€publiky - kanceláŘký řá4 k písemné ádo§ti účs§tníka, kterému byl lfutiníý §tejnopis toboto dokumeíiu doručen, §e mšl€ el póšbu Da"
el. adresu uved€nou Ý ádo§ti pÍ§emno§t vyhotov€ná v el. podobě , podepsaná pod|e § 16r nebo se př€dá úča§tníkovi Y sídl€ úřádu na
techdickém Do§iči dat
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