
Číslojednací: l20 Ex 9708/13-6|
v. s. oplávněný: 3908029245
čj. oprávněný: 3908029245

USNESENÍ
JUDI. Dalirnil Mika, Lt-. M., soudní exekutor, Exekutorský ťrřad Klatovy se síd|em Za Beránkern 836, 339
01 Klatovy, pověřený vedením exekuce na základě pověřeníOkesrrí soud v Děčíně, čj. 46 EXE 4050/20l3-
9, ze dne l7.05.2013,

proti povinnélnu: RENATA HAJKOVA, DOLNI NABREZ| 894, 40747, VARNSDORi,
nar.08.07.1966

na návrh oprávněného: AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezenýln založená dle právních
předpisťl Nizozemského království, Strarvinskylaan 933/Wtc Tlvr B, 1077, XX
An,Isterodam, IČ 34l86049, ZaSt. Mgr, Vladirnír Štekt, advokát, Antonína
Slavíka 13 13/7. 60200, Brrro-sever

pro 56 033,00 Kč s příslušenstvím

vydává

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠXU
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

I.

Pn,ní dražba nenlovitých věcí uvedených v bodě ll. se korrá prostřednictvím elektronického systérnu dIažeb
na adrese:

rlryrr .d razby-exckuto ri.cz

Z tájení €lektronické dražby: dne l8.11.2015 v Il:00 hod. (od tohoto okarnžiku mohou dražite|é činit
podání).

Ukončení elektronické dražby: nejdříve drie 1 8. l 1.20l 5 v l l :30 hod. Dražba se však koná. dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 9911963 Sb., občansk) soLr<lní iád 1dáIc jen ..oSŘ,J). Bude-li
v posledních pěti minutách před stanovenýnr okamžikem ukolčerrí dražby učirrěno podárrí, má se za to, že
dražitelé stále činí podání a okamžik r:končení dražby se posour,á o pět minut od okarnžiku učinění podání.
Budou-li poté činěna další podání, postLrp dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-Ii od posledního
učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněrro další podání, má se za to, že dražitelé jlž nečiní podání a
dražba končí. Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na pofiáltl
w\l:$].d],azbv_ťxekutofi,c4 v rámci z.obrazení informací o této dražbě. Sledování elektronické dražby je
vcře.jně přístupné,

]I.
Přcdmětem dražby jsorr tyto nemovité ,!,ěci povinného, a to:
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Poučenii
Pokud Vám b)l 1enlo dt)ku rcnt doručcn hcz otisku razítka a bez podpislt. jcdrlii sc o dokunrent cltlručoraný prostřcdnict\ im
prcvozovatclc pošlofnich služcb. kteď.ic plall)i i bcz tčchtir nálcžitoslí. Dle Ujl, § l7b sta\o\ského předpiStt li\ckutorské komor)
České republik] - karrcclářský řád. k pisen]né žád()sti ťlčitslníka. kcrómu b)1 listinný stcjnopis tohoto (i)kumcntu doťučen. se 7ašlc

cl, poštou na c], adlcstl urcdcnou,, žádosti písernqclsl \\holo\ená l el. poclrlbě a podepsaná podle § l6a ncbo sc přcdá účastniko\i
l sidIe úřadu na technickJn nosiči dat,

Za Beránkem 836,
3390l Klatow

Dod iíalfli'.a€u Lcz tel: 37ó3 l0088,37632{085
fax:3763l0086
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.Icthtti sa o rotlinný dtint se :ttlratlou u s 1lt'í,slu,šenstl,íttt l obci Vurn,sttotí, okres Děčh. Dlilll je :jlnostulně
slojící, příze ní s podh,oyí111. Z inlenýrsA7ch sítí.je nentovilá věc lttt1lojenu nu přípojku elektřiny. tr'tltlu l:e
zí,skut z yluslního zdtt|e * stutln.l. Přístup k nemovité l,ěci je po ntístní zpcvtěnó krnttltikaci.

Příslušcnst\,í těchto nernovitých věcítvoří: oplocení a san]ostatl]ě stojící, přízenrní garáž s pultovott střechou,
která.je součástí pozenlku parc. č. 6348/2.

III.
Výsledná ceIla dražellých nemovitých věcí uvedených
exekutorenl ttsnesenínl čj. 120 EX 9708113-46 ze dne

pod bodenr ll. tohoto usnesení byla určena soudním
13.03.2015 částkou ve výši 900.000,- Kč.

IV,
NcjniXí podání se stanoví ve výši 2/3 výsledrré ceny draženÝch
tohoto usncscní a jejího příslušenství, práv a jiných nrajetkovýclr
částku

600.000._ Kč

nerlovitých r,ěcí rrvedených pod boderl II.

hodnot- patřících k draženénlu cclku a činí

Výše jisto§,pro dražbu nernoritých věcí uvedených pod bodern l[. tohoto usrlesení se určuje v částce
l50.000,- Kč. nejvýše r,šak r,e l,ýši 3/4 nejnižšího podání, Zájernci o koLrpi dražcných nernovitých věcí jsou
povinni zaplatit jistotu přcd dlažbou v hotovosti v sídle Exekutorského írřadu Klatovy, pokud se rrejedná o
platbu v l1otovosti dle zvláštrrího právního předpisu, ncjpozději do zahájení konání dražebního.iedrrriní nebo

bezl]otovostní platbou tla ítčet soudního exekutora, r,edený rr Ceskoslovenské obchodní bank1, a.s.. pobočka
Plzeň, čísIo účtu 21414091410300 pod variabilrlínl sl,mbolem 9708l3 s trl,edcním specifického syrnbolu,
kten,rn bLrdc vpiípade í)zicke osobr- rodné čísIo a vpřípadě právnické osoby jeií identifikační číslo,
K platbě na účet exekutor-a lze přilrlédnout pouze tehd1,. bylo-1i před zahájenírrr dražebního jedrrállí zjištěno,
že na jeho účct také došIa,

VI.
Věcná břellena, výrněnk1, a ná.jcmní. pachtovní či předkupní práva. která prodejem nernovilých věcí
v dražbč nczaniknou, nebyla zjištěna,

V1l,
Příklep bude trdělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Dle ustanovcní § 336.j odst. l vět1, druhé občariského
soudního iádu učirrí-li více dražitelti stejné nejvy,šši podání, udělí soud příklep nejprve tonlu dražiteli,
kterému svědčípředkupní prár,o nebo výhrada zpětné kotlpě. Zúčastní-li se spolLrvlastník povinnéIlo dražby a
učinili s jinj,mi dražiteli stejrró nejvyšší podání, tlděli se rnu př,íklep: Lrstarlovení § 336j odst. ] věty druhé
občanského sottdního řádtl se nepoužije. Není-li příklep takto udělcn. udělíjej dražiteli, který podání Ltčinil
jako prvn í.

Vydražitel .je oprávněn převzít r,; draženou nentovitotl lěc s př,ís lušenstl,ítn dnenl následtljícírn po doplacení
nejvyššího poclání, nejdříve r,šak po trplynLrtí l5 denní lhůty ode drlc zvci,ejnětrí r.rsneserlí o příklepu
k podávánírrávrlrů na předražek r, souladu s ustatroretlínl § 336ja odst. ] občanského sortdního řádLr (dálejen
__OSŘ"), B),1-1i r,šak podán takorj,návrh, neltlovitcttt věc s příslLlšenst\,ínl lze převzít dnem náslcdtrjícírrr po
dni, kdy bylo předražiteli dortrčeno usnesenío předražkLr-
Vl,dražitel se stává r,lastníkenl vl,dražcrré nenrovité rěci s přís Iušenstr,ínr. nabylo-1i usnesení o příklepu
právní nloci a zaplati1-Ii ne.jr,l,šší podání. a to ke dni vydání Ltsnesení o pŤíklepu. PŤedražitel se stává
vlasttlíkenr netlovité věci s přísILršenstvínr, nab1,1o-1i ttstlesetlí o přcdražku právní nloci a předlažek byl
zap|reett. ll t,, ke drri .ielto r r drrri,

VIII.

Porrčení:

Č'eské rcpublik) kancelářský řlrt1. k píscrlnó žádosti účastníLa. LlcróIrlu b}l li5tinn] slcinopjs 1ohokl dokunlenlu dortlč.n. sc Zďlc

r sírllc úřec]Lr ne tcchnickénl nosiči clat.

tel: 376J l0088,J7632]085
fax:376fl0086

za Beránkcm 8J6,
3390l Klatorry

Do{litťlllll'iie!l k..z

@) l,



SoLrdrrí exekutor vy zý v á každého, kdo má právo. které nepřipouští dražbLr dle Lrstanovení § 52
crckučniho iádrr zákolra č. l20200l Sb, tdále jen..EŘ"r rc spojcrrí su5tal]o\cl)in] § 267 OSŘ. aby 1c
uplatnil u soudu. a aby takové uplatnění pr,áva prokázal u sotrdního exekutola nejpozdě.li před zahájenínr
dražebníhojednárli.jinak kjeho právLr nebtrde při provedení exekLrce přihliženo.

IX.
Soudtrí exekutor i, 1,z ý v á každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní prár,o, výrněnek nebo
věcné břerneno rrezapsané v katastru nemovitostí, které nerrí uvedcno v dražební vyhlášce, nejde-Ii o nájernce
bytu, výněnkáře, je-li součástí výlnčnku právo bydlerrí nebo oprávněrrélro z věcného břernene bydlení, aby
takové právo sortdnítnu exekutorovi oznátnil a doložil ho listinami, jinak takové prár,o zanikne příklepem
nebo v případě zenrčdělskéIio pachtu korlcern pachtovního roku.

X.
SoLrdní exekutol Ll p ozo r ň tr j e, že oprávriěný, další oprávněný adalší věřitelé povinného se rnolrott
dorrráhat uspokojen í j iných vyrnahatelnj,cli pohlcdávek nebo polrledávek zajištěných zástavním právem, než
pro které byla nařízerra exekuce. jestližeje přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání. PřihJáška
tnrrsí obsalrovat tl,to náležitosti :

a) výši pohledár,ky ajejího příslušenství.jejíhož uspokojerrí se věřitel povinného donáhá,
b) r,yčíslení pohledávky ke dni konánírlražb;,,
c) údaj o tonr, do_iaké skupiny polrledávka patří,
d) skutečnosti l,ýznarrrné pro pořadí pohledávky. 

_

Přihláška lILIsí splňo\at náIežitosti dle ustanovení § 42 OSR. a z podání musíbjt patrno. kterému soudnírlu
erekutorovi je určerro. kclo je činí. které r,ěci se týká a co sledujc a mLrsí být podcpsáno a datováno,
Kpřilrlášce mtrsí bjt připojeny, listin1, prokazLrjící. žejde o vymahatelrlou pohledávkLr nebo o pohledávku
zajištěnou zástavnínr plávenl, ledaže t),to sktltečnosti vyplývajíz obsahu spisu.
Opožděné nebo neťrplné přihIášky bLtdott Ltsnesenítn odrnítnLrt1,.

Věřitel je povinen bezodkladně oznátnit soLtdnínru exekutoror i znrěny týkaj ící se přih lášk1,, ke kterýnr došIo
pojejím doručerlí sottdtlítntt eliekLttorovi. Př-i neozrlánrení věřitel odpovídá za škodLr tírl zpiisobenou.

XI.
Soudníexekutor tl pozorIiuje oprár,něného, dalšího oprár,něného a další věřitelc porirlnéIro. že rnohou
popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše. zařazerlí do skupin1, a pořadí. a to nejpozději do i5
dnťr ode drle zveřejrrční oznánlení o přihlášených polrlcdár,kách. ncbo vtéže lhůtč žádat. ab;,krozrržerli
rozděloyané podstaq b1,|o nařízeno.ieilrlání dle ustanoyerrí § 69 IlŘ re spojeni s tlstatr,l\etlíln § ]36p odst, i
OSR: k nánritkánr a žádosti o jednání učinčnýnr později nebude přihlíženo.

Xlt.
Soudni exekutor u p o zo r ň uj e dražitele, že se nepřipotlští. ab;,nejvl,šší poclání bylo doplaceno úvěrem
se zřízenítn zástavního práva na vydražellé nenlol,ité věci.

XlII.
Soudní exekutor u p o zo r ri Lr j e osob;,. které nrají k nenlovité věci předkupníprávo nebo výhradu zpětrré
koupě. že lro nrohou Lrplatnit jen vdražbě.jako dražitelé, L.ldčlenínl příklepu předkuprlí prár,o ncbo vl,hrada
zpětné koupě zanikají. nejde-li o předkLrpní prár,o stavebníka k pozernkLr nebo vlastníka pozernku k právLt

stavby, předkupní pr,ár o 1,|astníka stavb1, k pozcrnktl a r,lastrlíka p,lzcrrtku ke stavbč nebo zákonné předktrpní
prár,o. která ttděleninr příklepLr nczarlikají, Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě sré předkupní prár,o nebo
r,ýhradtr zpětné koupě. nrusíje Lrplatnit ncjpozclčji vc l]-rťrtč pčti dnii před zahájeninl dražcbního.jcdnátlí (t,
této lhůtč musí bjr Lrplatnění přcdliLrpního práva nebo rýhrad} zpětné koupě r,četnč dťrkazů dorrrčeny
soLrdnítntr exekutorovi), PokLrd nebtrcje přcdkLrpní právo nclro r,ýhrada zpětné koLrpě shora uvedenjnl
zpťrsobcm uplatrlěna a prokázána. ncbLtde l případě daIšího dražebního .jednání k později uplatněnéllrrr
předkLrpnínlu prár,tI nebo vj,hradě zpčtné koLrpě přihlížerro.

|'oučeni:
I'ol,ucl Vám b}l tenlo dokumcnt dtlrrrčcn hcz otiskll íazitka a bcz podpisu. jcdu1 sc o dokul]]ťn1 doručo\ilnj ploslicdnirt\ in1

plo\ozo\ntele pošl(xních slllžťb_ kteri ic plrlný i be7 tčchto nálťžiloslí. Dlc ust, § l7b sta\o\ského přcclpisrr íirekuorskó kontor,)

r sídlc úřrrdLt na tcchIrickónl nosiči dat

Zn Beránkem 8.]6.
.]]90l KIatovv

!!l lt.lnflir:el!k.cz íel: J76J l0088.376f, 2.1085
fat: 376] l0086
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xIV,
Soudní exekutor u p o zo r ň r,r j e na to, že pozemek. na ktery se vztahqie exekLtce plodcjcm nernovitých
veci. nctti/aližell prá\ eln .Ia\ h).

XV,
Registrace dražitclů do systénlr,r elektronickýcli dražeb probíhá prostředrrictvírn r.r,ebového fornruláře na

adrese lvrr,rv.clriizb1.,-cxckttttlt,i.cz, sekce Registrovat/Přihlásit. Dražitelé jsotr povinni stlělit svojc jrnéno,

př|jrnení, bydIiště, rodné číslo, a rrebylo-1i přidčlcno, datum narozetli.

XVI.
Způsob elektron ické dražby:
l. Dražby se může zťrčastnit jen ověřený registrovaný uživatel portálLr li,1,1 .tlrazb_"--crekq!9_r,Lqz.

2. PovinnÝ se nestní írčastrrit dražby jako dražitel. Povinný se po přcdchozí registraci nrťrže jako ověřený
uživatel portálu rrj1l!L_{!4;b::!rr\ulenlz írčastnit dražby v postavenípovinnélro.

3. Dražitcli ncbo povinnénlLt. který nesplňuje technické podmít)k),, pro registraci a následnou dražbu,
exekutor ttmožní na předclrozí písernrié vyžádání v sídle úřadu přístLrp k technickérlu vybaveni.

4. Na porlálu rvrvrv, dlazb.v-exelartori- cz si dražitcl zvolí netnovitou včc, ktcrou chce dražit.
5. Po připsání dražebn í j istot1, na bankovní ítčet exekutora a splnění podnínek účasti na dražbě dle tohoto

usnesetlíje dražitel oprár,něn v dražbě přihazomt.
6. Virtuální dražební rlístrlost se otcvře všem ílčastníkům 30 nrinut před zahájením dané dražby,

Vprůběhu dražby lze vinuálllí díažební místnost kdykoliv opouštět a opětovrrě do ní vsttlpo\,at.
Inl'ornlace o dražbč se obnovují samy v definovanétl intervalu cca z1.5 sekundy.

7. V ternlínu pořádání sarnotné dražby se dlažitel přihlásí u konkrétní tlražby svýrn uživatelskýnl jnénerl
a hesletn do systérllu. po schvá|ení or,ěi,eného uživatele za dražite]e v dané dražbě se autonmticky
vygencruie unikátní identifikační číslo, které slouží jako jednoznačný a nczamčnitelný identifikátor
dražite]e v průběhu dlažby. následně mťtže přihazovat. Unikátní identifikačrrí číslo se zobrazLtjc pottze

třctínr osobám, sanlotrlý dražitel u svých příhozťr bude nrít rnísto identifikačrrího čísla své trživafelské
jméno.

8. Dražitelé tremohotl v dražbč činit shodná podání, Další podání tedy tlttsí být vždy \,},šší než předchozí
učirrěné podání, jinak k něll-ttt nebude v elektronické dražbě vůbcc přihlíženo, To neplatí pro dražitele.
kterýn svědčí předkupní prár,o nebo výhrada zpětné koupě - l případě. že bude učinětro stejné podání
dražitelern, kterénu svědčípředkupní právo nebo vj,hrada zpětné koLrpě a nebude učinčno podání vyšší.
bude udělen příklep dražiteli. jernuž svědčí předkupní právo nebo r,ýhrada zpětné koupě.

9, Učinili nejvyšší podání více dražitelů s předkupnírrr právem nebo výhradou zpětné koupě, bude udělen
příklep torlr.r dražiteli s předkupnírrr právcm nebo l,Ýhradou zpětné koupě, ktery učinil sr,é podání
nejdřÍVc.

10, Příhozy se činí tak, že lze využít tlačítko s lrrnkcí automatického příhozu, které za.iistí příhoz ve výši
nrininrálního příhozLt trebo do příslušného okénka dražitel r,l,píše vžd1 celoLr částkrr rlar,ýšenou o výši
svého příhozu (rnLrsí být ste.iná či vyšší než stal]ovený rninimální příhoz určený dražebníkenr. jinak se

podání s částkou menší než nrirrimální příhoz nezobrazi a má se za to. že nebylo trčirrěno), klikerrr na

tlačítko přihodit jc podání učinětro a zobrazí se jako nejvl,šší podání spolu s ttživatelskýnr _jrnénenl
dlažitcle, celkovoLt částkoLr a uvedeným přesným časem příhozLr.

11. Po skclnčení dražb1,, ozriánri exekutor proslřednictl,íIn s;,,stétrru e lektlt-l tl ickýc h dražeb osobLr, která
učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvl ššího podání.

l2. Dmžite]ťrm. kterym neb1.,I Lrdčlenpříklep. selrátí zaplacená jistota po skončcní dražb1,.

l3. Usnesení o příklepu se v eleklronickó podobě zveře.jní prostředn ict\,ínl slstémLr elektronickj,ch dražeb a
doručí se osobán dle § 336k OSR,

Poučcní: I)roti tol,ntlto ttstlesetrí tlení odvolání příptlstné.

Poučení:
Pokur] Vlrrl b)l lcnlo dok nlen1 doručcn bez otisku razilka a bcz podpislr..icdná sc o dolLtnlcnt rltlručolanj píoslřcdnict\inl
pro\olo\alťlc pošlo\Dich služcb. ktcr! jc platnj i b./ tčchfu náležitostí, D]e ust. § ]7h §ta\o\skjho přc,.1pisu l:rckrrlorskj k(rnror,)

Čcskó rcpLrblik1 kancelářský řald. k pís.nllé žatdosli účaslníka. klcrénru b11 lislilnrý st!,inopis lohoto dokumťntu dolu('cll. sc 7iŇl.
eI. poštou na cl. adrestt rtredcnotl r žódosti pisenrrlost rlhotovcná r el. podobč a poclcpsanit poLlle § lóa n.bo sc picdlt účaslllíko\i
\ Sidlc úřadu ni,t tcchnickčn nosiči clat,

Za Beíánkem 8J6.
3.]9í)l Kl:ltoÝv

lJod.l{rlrrn? euk,cz telI J76]l0088.37632]085
ftx:3763l0086

\!9 ,,t,1|



Dle ustanovení § 3062 zákona ě. 89l20l2 Sb., občanský zákoník, předkupní právo podílového
spoluvlastníka k nernovitým věcem zaniká k31.12.20l4. Podílový spoluvlastník tedy od
1.1.2015 nemůže uplatnit předkupní právo k nemovitým věcem.

V Klatovech, dne 25,8.20l5

oti,sk úředního razítktl

JUDr, Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Lucie Lucáková

Doručuje se:
- oprávněný,
- další oprávnění,
- povinný
- manžel povinného, jde-li o nemovitou věc ve společnétn jmění manželů,
- osobám, o nich ž je mámo, že mají k nemovité věci předkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupě,
- osobám,jejichž nájemni či pachtovrrí právo, v,_hněnek nebo právo odpovídající věcnému břemeni zaniklo,
- přihlášenlhlvěřitelům,
- finančnímu úřadu a obecnímu uřadu, v jejichž obvodu je nerloyitá věc a v jejichž obvodu má povinný,

případně manžel povinného (e-li nemovitá věc ve společném jmění manželů) své bydIiště (sídlo),
- těm, kdo vybirají pojistné na sociálni zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na

veřejné zdraVotní pojištění,
- katasřálnímu úřadu,
- obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, vjehož obvoduje nemovitá věc,

- má-li některý z účastníků řízení právního zástupce, pak doručovat zástupci,

trlyvóšene dn*: ? l r]fi iů1!

§nimuto dm.

JUDr.
Dalimil Mika

Diglá]ně podepsa JUDr Dal]mil

DN: c=cz,o=Exekuloršký úřad
klatoÝV\,JUor, oa im l l'/ (aj,soudni

l r zlosri;,ou= l .clv=.l uo,. outl.it
M ké sERlALNUMBER=P148543
sN:1746089
DatUň:26,8 2015 ]2 50

Poučení:
Pokud Vám b)l tcnto dokument doručen bez otisku razitka a bez podpisu. .icdná se o dokumcnt doručovaný prostřednicl\,ím
pro!ozovateIe poštovních služeb. kter,_Ý jc platný i bcz těchto náležitosli. Dle ust. § l7b sta\o\,ského předpisu Exekulorské komor)
Ccské rcpublik) kancclářský řád. k písemné žádosli účastnika. Lterómu b;1 Iistinný stejnopis tohoto dokuíncntu doručen. se zzlšle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žá.losti písemnost \},hotoyená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi
v sidle úřadr.r na technickónr nosiči dat.

Za Beránkem 83ó,
JJ90l Klatovy

DodBtelna/á:eUkcZ tel: 3763l0088,376324085
fax: 3763l0086
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