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UsNEsENÍ
o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

soudni €x€kutor JllDr. Ivo Erber!" E (ekutorshý úřad Plaha - \,"ýchod se sídlem Milešovská 1326/4. Praha 3, PSč l3o 00,pověřený plovedenim exekuce usnesenÍm o nařizení exekuce a o pověfuni soudniho exekutora okre§niho soudu v oeelne ze dne
18,1 1,20l l, Čj. 47 EXE 6579/2011,9. na návrh oprávněného: PD;ň§ké inkasni družstvo, se sídlem sady 5, kvttna :o, plzeň-Jižní

ll"Fj::',]Š',?jOt1:::,,P|á", ^rj. 
advokátem Mgr. Ing. Pavel Cink, advokát. se sidlem §ady 5, května 296136. Plzeň-Vnitřni Město,

Ps(': 301.00. IC: 72014Ó0l, proti poyinnému; Michal Rous€k, bytem Kocléřov 123, Yitézná, dat. nar.:25,09.1985, k wmoženipovinnosti povinného zaplatit opnivněnému peněžitou pohl€dávku s přislušenstvim a uhradit náklady exekuce,

vydává_na základě ustanovení § 69 zákona.č, l2ol2o0l sb.. exekučni iád (dále jen "e. ř."). a dle § 52 odst, l e.ř.a§3j6bodst. l)a§
3360 odst. l Zákona č. 99/ | 963 Sb., občanský soudni řád, (dále jen ''o.s.ř,'') tuto

dražební vyhlášku:

I. Nařizuje se el€ktronická dlažba, která se koná pro§tř€dnictvim olektronického systému dražeb na adrese poftálu

wEtí.okdrazby.cz

Čas.zahájení elektlonické ďažby.je stanoven na clen 30,07.2015 v lo:00:00 hod, od tohoto okamžiku mohou drúitelé činit
podání,

DraŽba bude ukonČena nejdřive dne 30.07.2015 v Il:00:00 hod, pokračuje však do doby, dokud dlažit€lé činí podání (§ 336i
odst. 4 ,,o.s.ř.). Bude-li v poslednioh pěli minutách před stanoveným okamžikem ukončeni <lrazby ueiněno podání, má se zato,
Že draŽitelé stále čini podáni a okamžik ukončeni dražby se posouvá o pět minut od okamžiku uěinění p;dání. BudouJi poté
Činěna dalŠi podánÍ, postup dle předcházející věty se opakuje. UplyneJi od posledniho učiněného podání pět minut, aniž by Ůylo
učiněno dalši podáni, má s9 za to, že dražitelé již nečini portáni a dBžba končí.

II. Přodmětem elektronické dražby je spoluvlastnický podil povinného na nemovit}ch věcech postižený exekučním
přikazem prodejem nemovitostí ze dne 08 .05.2012, č.i. l49 EX3264/11-13, právní moc 09.07.20lž:

ý kat. úzěei jsou poz€dry veate[y Ý je.t é éiseué řadě

okres: cz0421 Děéin
Kat,úženi : r?69?1 vehs.ióřf

obec: 562a82 va![sdolf
List vlastnictvi: 1??3

B,ouse]. ltiéhal, N&, l, Boleše 47o. vaťls(lolf, 40? 4?

Paícela výúěra [n2 ] Dtlh Pózeaku zpúsat, vyuŽiti zpŮsób óchrany
1215 175 zastawěná prócba a

!áď/oří
7276 1976 lahlaala zeDé.lělský Púcb1

Čá5t óbce. Č. budovy
ýaEgalclf . č.P.34a 'rŮsóĎ 

!|1!iL: způěaD óč),-n) .\J

se vŠ9mi souČá§tmi a příslušenstvim tvořenými kůlnou, <lilnou s kotelnou, garží, studnou, a trvalými porosty (dále jen ,.draž€tlý
spoluvlastnický podí| povinného na nemovitých věcech'')

I. Výsledná cena draženého spoluvlastnického podílu povinného na nemovitých věcech s příslušenstvim čini: 75.000,- Kč.
N. NejniŽŠÍ podá,rri se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny podle Výroku III., tedy na částku: 50,000,- Kč.
V. VýŠe jistoty se stanovujo částkou 5.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovi!ých věci jsou povinni po potvrzeni

píokáZání totožnosti zaplatit jistotu. Platbu provedou bankovnim převodem nebo vklaclem v hotovósti na účet šoudního
exekutora Č.Ú. 213405802/0600, vedený u GE Money Bank a.s., pod variabilním symbolem 113264t1. Jako
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specifický symboi pouŽije zájemce své rodné čí§lo nebo IČo. Dlažební jistota musi být připsána na účet soudniho
exekutora nejPozději v den, jenž předcházi dni dmžby. K platbě na účet souánino exetutú tJ" irit Řnáu, pou"" ,"t oy,bylo'li před zahájenim elektronické dražby zjištěno, že rla účet soudního ex9kutora také v uvedené lhůtě došIa, Doelektronické dražby budou připuštěnijen ti dražitglé. kteři zaplati dlažebni j istotu.

Vl, Práva a závady spojené s draženým §poluvla§tnickým podilem povinného na nemovitých věcech nebyly z.jištěny.
vIL Záýady, kt íé prodejem tlraženého spoluvlastniokého podíIu povinného na nemovilých věcech v dražbě nezaniknou,

nebyty Zjištěny,

VIIL VydraŽitel je oprávněn převzít Vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem nrisledujicím po vydáni usnesení opříklepu. o ton je vydraŽitel 
,povinen 

vyrozumět exekutora, Ýydražitel se stává vlastníkem uy,tiuz"iy"r, nemovitých
věcí s PřísluŠenstvím, nabylo-1i usnesení o příklepu pťávní moci a zaplati1-1i nejvyšší podáni, a tá te ,tni'uyaani u.neseni
o PříklePu (§ 336l odst. I a 2 o.s.ř.). Po nabytí právni moci usneseni o přiklepu á aoptaceni ncln7slitro podáni následuje
zápis do katastru nemovitostí. K zaplaceni nejvyššího podáni bude u.e"nu ihůtu n" a"rsl n"z j"u.eJíce, která počne
běŽet Právni moci usnesení o pŤíklepu. Nebude-li nejvyšší potláni zaplaceno včas, bude nařizena opltovna drazba. s
r,yloučenim toho r,7dlažitele, ktery své nejlyšši podání v minulo§ti nezaplatil.

x, Při rozvrhu rozdělované podstaty se mohou oplávněný a dalši věřitelé povinného domáhat uspokojeni jioých pohledávek
za povilným přiznaných vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jinlrm titulem uueden}. u'§ Žz,i o. ,. r. un"Uopohledávek za povinnýín zajiŠtěných zástavnim právem na prodávaných nemovit}ch věcech, než pro ktelé byla nařízenatato exekuce, j9stliže je přihlási u podepsaného soudniho exekutora nejpozději ao zántleni Joz"onir,o ;",ln,ini.oprávněný a ti, kdo do řÍZeni přistoupili jako další oprávnění, mohou své poiledávty ,a pouinnym přihlli§it, jenj€stližejim bYlY Přiznány vykonatelným rozhodnutim. smírem nebo jiným titulem uvedeným 

"'§ 
2r4'o.-; ř...po píávní moci

usnes9ni, kterým byl nařizen yýkon rozhodnuti (€xekuca) prodej€m výše uvedených nemouit;i"h ue"í. ť prihlášce musí
bý1 uvedena výŠe pohledávky, jejihož uspokojení se věřitei domihá, a pozadovaia više přislulenstvi této pohledávky. K
PřihláŠce musi být PiiPojeny listiny prokazujici, že jde o pohlerlávku přiznanou vykonatelným rozholtnutim, smirem
nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o, s. ř. anebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem na prodávaných
nemovitých věOech. K přihláŠce, v niž ngbude uvedena výše pohleclávký nebo jejího příslušenstvi, exekutor n€bude
přihIížet,

x. Exekutor vyzývá oprávněného a ostatni věřitele povinného, kteři piihlásili nebo poclle výloku Ix. tohoto usneseni
Přihlásí u PodePsaného soudniho exekutora své poh]eclávky za povinným, aby sdělili exekuárovi, zda žÁdaji zaplaceni
sÝch pohledávek. NepoŽádajlli o zaplacení před zahájením dražebniho jednání, může vydražitel dluh povinného vůči
nim převzit. Převzetím dluhu nastoupi vydfažitel na misto povinného;' souhlai věřitelé se přitom nJvyžaduje. JeJi
Pohledávka, do níž nastoupil vydražitel místo povinného jako d]užník. zajištěna zástavním právern na prodávaných
nemovitých věcech, působí Zástavni právo vůči vydražiteli.

xL PřihláŠka pohledávky mu§Í dojít exekutorovi nejpozději do zahájení elektronické dražby (§ 336o otlst.2 písm. f)
o.§.ř,). Později došlé přihlášky exekutor odmítne.

XII. Exekutor ryZývá každého, kdo má právo, které nepřipoušti dlažbu (§ 267 o.s.ř,), aby je uplatnil u §oudu a aby takové
uplatněni práva prokáZal exekutorovi nejpozději před zahájením dražebniho jednáni, á upozorriuje, že jinak kjeho púvu
nebud€ pii plovedení exekuoe přihliženo.

XIII. osoby, které maji k nenrovitým věcem předkupni právo, j9 mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé, Udělením
PřiklePu PředkuPni právo zaniká, HodláJi osoba již svědčí předkupni právo iottl právo upiatnit pii c1ražbě, musi je
uplatnit nejpozději jeden den pi,ed zahájenim dražebního jednáni (v tétó lhůtě musi být uólatněni'předkupniho priiva
vČetně dŮkazťt doruČeno soudnímu exekutorovi). Soudni exekutor ještě před zahá)enim' vJastní dražby u§nesením
rozhodne. zda předkupni právo jc prokázáno, proti tomuto usn9seni není Ódvoláni Óřipustné. Dražitel s prokázaným
předkupním p.á\,em bude v systému el€ktronické dražby označen ZeIenou hvěZdičkou.

xIV, R€gistrace draŽitelŮ (§ 3360 odst. 2 písm. a) o.s.ř.) do systému elektronických dražeb probíhá prostř€dnictvim W9bového
formuláře na adrese www.okdrazby.cz , sckce Registrace/Přihlášeni.

xV. Způsob elektronické dražby (§ 3360 odst,2 písm, b) o,s,ř,):
l. Dražby se může zúčastnit_ien registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdjazby.cZ ,

2. Povinný se nesmí ÚČastnit dražby jako dražitel, Povinný se po předchozí rg8i§traci může jako ověřený uživatel portiilu
www.okdrazby.cz ÚČa§tnit dražby v postavení povinného a přís]uší mu právo podat n,irÍlltky p.oti udeleni priklÓpu.
3, DraŽiteli nebo Povinnému, kteď nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou clražbu. exelutor umožni na
př€dchozí pisemné vyžádáni v sjdle úřadu přistup k technickému vybaveni.
4. Na poítáIu wwrv.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvoli nemovitou věc, lderou ohce dražit, Do
dražby se ověřený uživat€l poítálu musí přihlásitjako dražitelještě před Zahájením dražby,
5. Z administrativních dŮvodŮ doporučuj€me přihlášeni k dlažbě.již současně s orleslánim dlažební jistoty, Již v tento okamžik
musí drťitel zvolit, zda bude dražit jako prostý dražitel nebo dražitel s předkupním právem, aby Ěylo možné jeho předkupní
právo před dražbou ověřit a povolit, Postup pro přihlášeníje patrný Z dražebního manuá|u Y ,"k"i,,.l"t dražit,, na portálu
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www,okdrazby,cz, Po zahájení draŽby neni moŽné přistoup€nl da|ších dražitelů, kteří se do zahájení dražby nepřihlásili.
6, Po pŤipsáni dfaŽební jistoty na bankovní Účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle oázebnl vyntafty,je drazitelopfávněn v dfažbě přihazovat.
7, V t€rmínu pořádáni samotné &ažby již přihlášený dražitel u konkrétní dražby pod svým uživatelským jménem a hesl€m můž9od okamžiku zahájeni dražby pl=ihazovat.
8, 

_Za 
shodné podání se povaŽuje podání učiněné nejméně dvěma dfažit9li ve shodný okamžik. Tzv. .,dolovnáváni,, na podánijiného dmŽitele není přípustné, To neplati pro drazitele. kterým svědčí piedkupní ri.ar" - " prp"ae, z"'bude učiněno stejnépodáli &aŽitelem. kterérnu svědčí př9dkupni pÉVo a nebude učiněno poaani uýssi,'uu,i" 

"aerJ, 
piitiip L"ziteli j€muž svědčipředkupní právo.

9, ZpŮsob urČení vyrlrťitel9 v připadě podle § 336j odst. l věta druhá o,s.ř.: Při shodě podání bude Ýydlažitel určen losem. Losmezi osobami s předkupnim právem. kteréučinily shodné podání se činí elektronickým iosem zeisetí azós na zal<ladě kliknutiuŽivatele ihned Po ukončeni elektronické clražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. D-žiteli; 
"yššň 

;ii"r"rŇ. eIrr". bude udělenpříkl€p.
l0, PříhoZ] s€ Čini tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musi být §tejná či vyšši než stanovenýminimáIní Příhoz určený dražebníkem, jinak se podáni s částkou menší než ml nimálni'prihoz Áezobii)í a rná se za to, že nebylouČiněno), klikem na tlačitko přihodit j€ podáni učiněno a zobrazí se jako nejryssi p"aá"i ,p"i" .!ir"t"ritiň ;111enem o.azltete,aelkovou čá§tkou a uvedeným přesným časam příhozu.
l1, Po skonČení draŽby oznámi exekutor pro§třednictvim systému elektlonických dmžeb osobu, kt€rá učinila nejvyšši podáni vdražbě a qši nejvyššího podáni.
12, od okamŽiku oznámeni osohy, která.učinila nejvyšší podáfli a Výši nejvyššího podání, běži osobám, ktglé mají právo vznést
námitkY Proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznesinamňk} proti uoereni prlkiwu. v'piifuae, z" uuoou poaany
námitky proti udělení přiklepu, rcZhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveř€jní v systému 9lektfonické dfažby.V PříPadě, Že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba ryvolánim predposledniho podán| v opaenem pripade
exekutor uděli příklep.
13, DraŽřelŮm, kt€rým nebyl uclělen příklep se vráti zaplacená jistota po §končení dražby. Dražebni jistota se n9vraci tomu
dlaŽiteli, ktery Podal námitky proti udělení příklepu, a to a} do cloby, nez usnesení o přiklepu nabude pravnl moci.
14, Usneseni o PříklePu se l'elektronické podobě zveřejní prostřednictvim systému eiektronických dr;žeb a doruči se osobám dle
§ 336k občan§kého soudního řádu (§ 3360 odst, 2 písin. e) o.s.ř,)

PouČenÍ: Proti tomuto u§neseni mohou podat odvoláni oprávněný, povinný,a osoby, které mají k nemovifým věcem předkupni plávo,
věcné právo nebo nájemní právo, ke Krajskérnu soudu v Ústí natl Labem oo rs-ti anů ode dnó ;eho- doiueeni
prostředniotvím soudniho exekutora.
odvolánijen proti výrokŮm I., Il., VI., VIIL, tx., x., xl, Xtl., XIlI., xIV, a XV. tohoto usneseni není připustné,
Na PÍsemnou Žádost Účastníka řizení, jemuž byly cloručeny listinné §tejnopisy vyhotovené za soueinnosti poslrytovatele
PoŠtovnich služeb, zašle soudní exekutof účastíúkovi řizeni eiektronickóu poštou na elektronickou adresu uvedenou
v Žádosti ÚČastníka pisemnosti vyhotovené v elektronioké podobě a podepiané uznávaným elektroniclqým podpisem
€Xekutora nebojeho Zamě§tnance, nebo tyto pisemnosti předá účastníkovi řízeni v sídle exekuiorského úřadu na technickém
nosiči dat.

v Praze dne 28.05.20l5

JUDr,

J[_IDI. Ivo EIbeň,
soudní exekutor v.r.

Teržza ceralová, exekutorská kandidátka,Za splávnost vyhotoveníi
pověřená soudnim exgkutorgm

osobv. klerym se doručllie dfLlžební vvhlóška:

osoby s Předhpňín pr^,eň, ýěcřjn práýem. nójenním prál,e
osoby, keré přihlásily ýynahatelné pohledáýtr
osoby. h?ré přilllásll.v pohledóýh :aJ išIane :|žslaýnín pnjý?m

obecní úřad (yyěsil n4 .iiedfii deskú
orgrn OSSZ
zdrtýohí pojišl'oýna

ob.c_ní úřad obce s íozšířenoú pů§obností, y jehož obýod! je nenoýítá ýěc (vryěsil na fieclní desku)
vDěšeni aa riřed desce

r#reno dne:

lxuto dne,5cl
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