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EXEKUČNÍPŘÍKAZ
prodejem nemovitosti

SoJdni exekutor lv]or, lnq, Jiři DrošeK. Exe<Uto.Ský úřad Plzeň - mésto, lÓ 71329277. se sídlem Rychtařikova 1, 326 00 PlZeň,
oovéřenÝ olovedenřm exěkuce, č,l, 47 ExE 4674 žo'3-7, VVoal oS Déčin one 03,07.2013, na základě exekučl'ho titulU: Platebni
roz<az ď1- 14 EC 162,2012-5, ýydál oS Déčin ane 29.05.2012. 1d náv" ooíáVnéné|,o:

Generali Poiišt'ovna a.s., lČ 61859869, Bělehradská čp, 299 / éo, 132, 'l20 84 Píaha 2
právni zásiupce: Veverka Josef, Mgr., náměstí Kinských čp.76 / čo.7, 15000 Praha

k Vymožení povinnosti povinného;

Merežko Miroslav, RČ 54-05-03/3381, lČ 148176í6, Rybniště čp.9,40751 Rybniště

7aolatit ooráVnénemL oohleoaVkU Ve Výsi 4 400.o0 Kč s Drisl.]šenstvim: \ákladv přeocházeilcího řizeni 6 80o,o0 Kč, Urok z
Daodleni i,75ol" ročné Z čáSrkV 4 400,0'0 <č od r5.7.2011 do zaplacení a pov.ňost, povinného UhradiI opráVnénémL náklady
borávněného Ve smvslL §87 bdst. 2 z.č. 12ol2o01 so., d souonimu exekutorovl ,]áklddy exeÁUce ( Výš; nákladů exekuce d
ňáklad,_r oorávnénehó soJ'oni exekL]tor uri'V piikaZU k úhradě 1ákladu exekuce. Náklady opráVnéného Se piedoěžné sranoVUií V
částce 1 936,00 Kč, Náklady exekUce se předběžně stanovu]íV částce 7 865,00 Kč. )

V aKuální výši (s přihlédnutím k dosavadnímu plněn ke dni 09.07,2013: 21 688,68 Kč

rozhodl o provedení exekUce takto:

l, Exekuce se provede prodejem nemovitostí povinného, nacházejicích se na katastrálnim území Rybniště č.744042 v kalaslru
nemovitoslí Vedeném Katastrálním placovištěm Děčín, na úZemíobce Rybniště, na l;stu Vlastnictvíč.388:

- Stavba Ve Výlučném Vlastnictví (rod.dům) č,p. 9 V části obce Rybniště, na parcele č.201

- Stavba Ve Výlučném vlastnicivi (rod.dům) č,p, 177 V části obce Rybniště, na parcele č. 685/1

- Pozemek Ve Výl!čném Vlastnlctví p, číslo 196/3, o Výměře 2317 m2 (trvalý travní porost)

- Pozemek Ve Výlučném Vlastnictví p, číslo 199/3, o Výměře 2627 m2 (trvalý travní porost)

- Pozernek Ve Výlučném Vlastnictví p, číslo 201. o Výměře 177 m2 |zaslavěná p|ocha a nádvoří)

- Pozemek Ve Výlučném Vlastnictví p. číslo 2o4l1 , o výméře 4916 rn2 (trvalý travní porost)

- Pozernek Ve Výlučném Vlastnictví p. číslo 685/1, o Výměře 264 m2 (zastavěná plocha a nádVoří)

- Pozemek Ve Výlučném V|astnictví p- čísIo 688, o Výměře 352 m2 (ostatní plocha)

ll. Povinnému se zakazlje, aby označené nemoV]tosti (5poluVlastnický podíl nemovitého majetku) převedl na někoho
iiného nebo je Zatížit, zřídil k nim věcné břemeno, dal do nájm! nebo jakkoli jinak S nimi nakládal, Porušení tohoto
zákazu rná za následek neplatnost takového práVního úkonu,

ll!. Povinnému se ukládá, aby do 1sti dnů od doručenítohoto příkazu oznámil soudnímu exekutoíovi, zda a kdo má k
nemovitostem předkUpni práVo, nájemni práVo nebo jiné Věcné práVo; pokUd tak neučiní, odpovídá Za ŠkodU tim
zpúsobenou.

Náklady eXekuce a náklady opráVněného hradí exekutorovi a oprávněnému povinný, Výši nákladU exekuce a nákladŮ
opráVněného soudni exekutor určí V příkazu k úhradě nákladů exekuce. Náklady opráVněného se předběžně stanovují V částce 1

936,00 Kč Kč. Náklady exekuce se předběžně StanovujíV částce 7 865,00 Kč Kč,

Vymáhané pohledáVky je možno uhradit na účet Soudního exeki]tora Mgr, lng. Jiřího Proška, Exekutorského úřadu Plzeň -

město, na účet č, 2129000/5800, Variabilní symbol 0681213 Vedený u peněžního ústavu J & T banka a.s.

Upozornění:Exgkuci plodejem nemovitosti nebráni ani okolnost, že nemoVitosti jsou Ve společném ]meni manžeIŮ.
N;ř'Zelí exekuce piodeje'.n ne.novrtosti se Vztahu]e 1a nemov tost se Všeňi jejiml součástŤl a pr slušensrvímI to olatl io
movitých Věcech, kte,é jsoL oi'slL]šenStVí,n nemovitosti,

Poučení: Proti exekUčnímu příkazu není přípustný opravný prostředek,

Mgr, Petr PeIc|, V.r,

@ 3,|.tÁ.



ExEKuToRsKÝ úŘln plzr,Ň-uĚsro
Soudni exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

Do-nlnlkan§ka 8. J0l 00 Pllei
Tel: +420 3'7'7 464 009,E-mail: info@exekutors.cz, datova schmnka: pvwg8xd

spisová Značka: 134 Ex 06812/13 - 255

soudní exekuto:r Mgr. Tnq. Jiří PIošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Dominikánská B, 301 00 Plzeň. poÝěřený provedenim exekuce na Základě usneseníi
okresního soudu v Děčíně ze dne 3.7 -20L3, é.j. 47 ExE 46'14/2a1,3-'7, kter]im byfa
nařizena exekuce podle vykonaťelného rozhodnutíi Platebni IozkaZ okresního soudu
v Děěině z,e dne 29,5.2aI2, č.). 14 EC I62/2a12,5, Ve věci opráVněného: Generali
Pojišťovna a.s,, se sídlem Běfehradská čp. 299 / éa. 132, Praha 2 - Plaha 2 -
Vinohťady 12a B4, IČ| 61859869, práÝní Zástupce Mg].. Josef Veveťka, advokát se
sidfem náměstí Kinských čp-'l6 / čo.J, Praha - Praha 5 150 00, proii povinnému:
MiroslaV Merežko, bytem Rybníště čp. 9t Rybniš*"ě 407 51, 1Č: 14817616, nar.
03.05.1954, }. uspokojení pohledávky oprávněného Ve výšr 4 400,00 Kč s
přísLušenstvíin: náklady předcházejícíha Ťizeni 6 800,00 Kč, úrók z pradler\I ],'75)"
ročně z částky 4 40a,aa Kč od 15.?.2011do zap-Lacení, nákiady opráVněného: 1 936,00
ť,č, )akaž i k úhIadé nák.Ladů exekuce.

vVdáVá tuto -

DRAžEBNí wnu{šxu,

Nařizuje se první dražební jednání, které se koná1.

I1.

dne 31 ,08,2016 Ý 13:00 hod.

prosťřédnicťÝím elektronického sysťému dřažeb na inťernetové adiese
i"rnrnr . exdrazbv . cz

Ukoněení elekťronícké dražby: nejdříve dne 31.08.2016 w 15:00 hod. Dražba §e
wšak koná, dokud dražitelé ěiní podání (§ 335i odsť. 4 zákona ě. 9911963 sb.,
obóanský soudní řád), bude-fi v posledních pěti minutách Před stanovenýrn
okamžikém ukoněení dražby uěiněno podání, rná se za ťo/ že dražiťelé stálé ěíní
podání a okamžik ukonéení dražby se posouwá o pět mínuť od okamžiku uěinění
Podání. Budou-Ií poťé činěna další podání, postup dle předcházéjící věty se
opakuje. Upl!Ťre-li od postedního uěiněného podání pět einuť, aniž by by].o
uěíněno další podánj-, má se za to, že dřažiťeIé již neéiní podání a dlažba koněí.

Podání je bráno za uěiněné, pouze v případě, že by1o šysťéúetn elektlonických
dlažéb dražiťeli zPěťně polÝlzeno - podání se objeÝí on-line v seznamu Přijatých
podání a ťaktéž jé dražíteli poťÝtzéno e-mailem.

Předměťen dražby jsou nemoviťé Ýěei :

@j ,r*.
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352 óstátnl Plocha
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řoz§aLlé ch!áDěné

ro2Bá}rlé ch.áltěnelteíFulaórlí

ř-:-___.i_: : j.T_ ._ _,

Pozelú<lř Parc - ě - 685/7 a Parc - ě . 688 se nacházejí cca 720 m východně od oktaje
zastaÝě,Jé částí obce - JedAá se o nésolJsedicí travnaté pózemky Aepraýi-de7Dých
tÝarů. Jso17 sÝažiLé k zápa&lí sLuallě . D:ub č.p. 177 na Pozefuk:a Parc . ě . 685/7
již 

'jeexist]o-je 
- Pozeúék jé travnatý.

Nemoviťé věci budou draŽeny s přislušensťvím a souěástmi.

III. výsledná cena draženýeh nenoviťých Ýěci je 81 .000,-Kě (slovy: o§mdesáť jeden
ťisic korun ěeskych) .

Iv. Nejnižší podání vé 1,-ýši dvou třetsin v.ýsledné eeny dražených nemowiťých věcí
a jejieh příslušenství ěiní: 54.000,- Kě (sloty: padesáť ěťyři ťisíc korun
ěeských).

v. Dřažební jisťota se nev!,žadu]e.

vI. Jako dražiťe]- se může élektřonické dlažby úěasťníť pouze osoba, která
- je Regisťrovanýlt dražitelem p.o dražby probíhající na porťálu

l,rwl\, , exdrazby. c2 ,

- prokáže svou totožnost.
- k této dražbě se na portálu \,ÝÝrÝr. exdřazby. cz příhlásí
Registrovaným dražilelem se sťane 

'<aždá 
osoba (fyzická í práÝnická}, která

se jako dŤažíťel Ťegisťruje Da Porlálu 1úvrw. exdŤazby. cz, a ťo bud zrněnou již
dříwe prowedené základní regisťrace na ,,Req:islfaci dražiťelé" Ý sékci ,,Můj
účeť", nebo se rovnou jako draŽítel regisťruje v sékci ,,Re9istřace'\.
Régistrovaný dražitel prokáže sÝou ťoťožDosť ,,Dokladem o prokázání
toťožnosti reg:istrovaného dražiťele pro dražby probíhající na Portálu
ww}r, exdřazby. cz" (dáte jen ,,Doklad o prokázání totožnosťi") , jehož folmulář
je urnístěn na porťá}u i/rťw. exdřazby. cz Ý sekcí ,,Můj úěet" nebo v infoŤmaěním
banneru deťailu téťo dřažby na porťálu Www,exdrazby.cž umístěného w sekci
,,Moje dražby" poťé, co se k táťo dražbě Přihlásí klikĎutírn na tlaěíťko
,,Přihlásit se k dŤažbě" .
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání toťožnósťi tnusí býť
úřédně ověřen nebo musí býť dok].ad o prokázání ťoťožnosti v elektŤonické
verzi podep§án kvaJ, ifikovanliŤn Podpisovýín cerťifikáťem. v příPadě právnické
osoby/ obcé, vyššího územně samosprávného celku nébo sláťu tnusí býť Doklad
o prokázání toťožnosťi Podepsán osobou uvedenou v usť. § 2a , 2La a 21b o. s . ř. ,
jejíž opťávněni rnusí býť prokázáno lísťinou, jež mu§i býť úředně ověřena,
nebo jéjich záslupcem, jehož p]ná moc musí být úředně owěřena. Řáaně wy>rněny
a Podepsaný Doklad o prokázání ťotožnosti a 1istiny prokazljící. opráwnění
jej podepsať, musí býť doruěeny soudnímu exekutorovi někťerým z níže
uvedenýct! způsobů a w případě, že půÝodně písenné dokumenty budou doruóovány
elekťřonicky, rnusí býr převedeny do eléktronické Podoby formou auťorizované

.-:,.
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konverze dokumenťŮ. Doklad o přokázán.Í lotožnosti nesmí býť ode dne ]ého
lr-!.plnění Régi s tloÝáným dražítelem ke dni konání ťéťo dražby sťa.ši šesti
měsíců.
Doklad o ptckáaáni totožnosti s 1isťiny prokazujícíni opřávnění jej
podepsat, dořuěí Regisťrovaný uživaťe]- soudnímu exekuťorovi někťerýí z
těchlo způsobů:
a) U].oženín na porťálu wýlrú. exdrazby. cz v sekci \\Můj úěet\\.
b) zaslániltl plostřednictvím weřejné daťové sítě, a to bud na adresu

e}ekťronické podatelny exekuťořského úřadu infoc exekuťors . cz nebo do
datové schránky soudního exekuťola - ID: pÝt{8xd

c) zasláním v písemné foríně držiťeléín Pošťo\'ní licence.
d) osobně w sídle soudního exekuťola Mgr . Tng. Jiřího Proška, Exekuťorský úřad

Plzeň-něsťo, RYchtaříkoÝa 1, Plzeň. v lomťo případě není nulné úřední
ověření podpisu na Dokfadu o owěřeni čotožnosťi, ža přédpokladu, že
Regisťrovaný dřažiťe1 podepíše Doklad o ověřéni toložnosti před soudním
er.ékuťorem a p.okáže se mu plaťnýn úřední$ pŤůkažém,

vII. věcná břemena, wýtněnky a nájemní, pachťo\.ní ěi předkupní práva, která
prodejem nemovitých wécí w dražbě nezaniknou, nebyla zjišťěna.

VIII. Příklep bude udělen ťomu, kdo učini nejÝyšší podání. účini-li více dražiťelů
stejné nejÝ!,šši podání, udělí soud příklep ťomu dražiteli, kterému svěděí
předkupní práwo nebo výhrada zPěťné koupě, Není-li příklep ťakťo udělen,
udělí jej dražiťeli, který podání uěinil jako př\rní.
vydražiťel je opŤávněn přewzíť wydražené nemovitostí s pří§lušensťvím dnem
následujícíí! Po doplacení nejÝyššího podání, nejdříve však po uplynutí 15
denni lhůty ode dne zvéřejnění usnesení o udělení přiklepu k podávání návrhů
na předražek v §ouladu š ušťanovenín § 336ja odst. 1 oběanského soudního řádu
(dále jén ,,osŘ") . byl-li však podán ťakový návřh, nemoÝiťou věc
s příslušenstvím 12é Převzít dnem následujícín po dni, kdy bylo předřažiteli
doruěeno usnesení o předražku.
Vydražiťél se stává vfastníkem wydraženó nemoÝité věci s příslušenstvím,
nabylo-li usnesení o příklepu práwni moci a zaplaťi1-1i nejv-yšěí podání, a
ťo ké drri Ýydání usnesení o udělení příklepu. Předřažitel se stává vlasťnikem
nemoviťé věci s Příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku práwní nroci
a předražek by1 zap]-acen, a ťo ke dni ]eho vydání.

Ix. soudní exekuťor wyzýwá každého, kdo má přávo, kťeré nePřípoušlí dřažbu dle
ustanovení § 52 exekuóního řádu zákona é. L2o/2oor sb. (dáIé jen ,,EŘ") ve
spojení s usťanovením s 267 osŘ, aby je uplalni1 u soudu, a aby ťakové
uplatnění přáva pfokáza], u soudnířro exékuťora nejPozději přéd zahájenín
dražebního ]ednání, jinak k jeho Právu nebude při prowedení exekuce
přihlíženo.

x. soudní exekuťor lyzýwá každétto, kdo má k nemoviťé věci nájenní či Pacbťovní
práwo, wjrměnek nebo wěcné břeileno nezapsané v kaťasťřu nemoviťosťí, kťeré
není urredeno v dŤažební wyhlášce, nejde-li o nájetnce byťu, \rýněnkáře, je-li
součásťí výněnku práÝo bydlení nébo opřáÝněnéřro z wěcného břenene bydlení,
aby ťakové právo soudnímu exekuťorovi oznámil a doloži1 ho lisťinami, jinak
ťakoÝé pťávo zanikné příklepem nebo v Případě zeínědě]-ského pachťu koncem
pachťovního roku.

xI. soudní exekuťor vyzýwá, aby opráÝněný, t'j., kdo přisťouPili do řízení jako
další oprármění, a ostatní věřiťelé poÝinného/ kťeří Požadují uspokojení
svých pohledávek při rozvŤhrt Podstaťy I soudnímu exekuťorovi sděj-ili, zda
žáda)i zaplaeení s\.ých pohledávek. soudní exekutor upozorňuje, že
nepožádají-li o zaplacení přéd zahájenín dražebního jednání, tnůže Ýl,dražírel

(, .r/,t,í,



dtuh povinného wůói nin převzíť,

xíI. soudní éxekuťor upozorňuje, že opráÝněný, další op.áýněný a další věřiťelé
povinného se mohou domáhab uspokojení jiných vlmahaťe]-ných pohlédávek nebo
pohledávek zajištěných záslavním práwem, než pro kťeré byla nařízena
exekucé, jésllj.že je přihlásí nejPozději do zahájení dražebního jédnání.
Přihláška musí obsahovats tyto náležiťosťi:
a) .t.ýši Pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřiťe1

povinného domá}tá,
b) vf,ěíslení Pohtédávky ke dni konání dřažby,
c) údaj o ťotn, do jaké skuPiny pohlédáwka paťří/
d) skuteěnosti rryýznamné pro pořadí Pohledávky/
Přihláška musí sp].ňoÝat náležítosťi dle usťanovení § 42 osŘ, a z podání musí
býť parfné, kleřému soudnímu éxekutořowi je urěeno. kdo jej činí, kťeré Ýěci
se ťýká a co sleduje a musí býť Podepsáno a datováho. K přihlášce Ílusí být
připojeny lisťiny plokazljíci, že jde o v,j4íahaťe],nou Pohledávku nebo o
pohtedáÝku zajíštěnou zásťavaím přávem7 ledaže tylo skuteěnosti vl'})rýýaj í
z obsařIu spisu. opožděné nebo neúplné přihlášky budou usnesením odmíťnuty.
věřitel jé povinen bezodkladně oznámit soudu zněny ťýkající se přihlášky,
ke kťeťíaí došlo po jejím doruóení soudu. Při neoznámení Ýěři!e1 odpoÝídá za
škodu ť].n zPŮsobenou.

xílI . soudní exekutoř upozorňuje optávněného / dalšího oprá,vněného a dalši věřiťele
poÝínného / že mohou popříť přihlášené pohledávky co do jejich prawosťi, výše
zaíazenj. do skupiny a pořadí / a to nejPožději do 15 dnů ode dne zveřejnění
oznámení o přihlášéných pohledávkáct!, nebo v ťéže 1hůťě žádaL, aby
k lozvržení řozdě1,ované Pódslaty by1o nařízeno jednání dle usťanoÝéní § 69
EŘ we spojeni s uslanovenim § 336P odst_ 1 osŘ; k nálnilkam a žádosťi o ]ednáni
uóiněnýn později nebude přihlížélro.

xTv. soudní exekuťoř upozo.ňuje dřažitej-e, že se nepřipoušťí, aby nejvyšší podání
by1o doplaceno úwěrem se zíízéni'fí' zásťavního pfáva na wydražené némovi ťé
věei _

xV. soudní exekuťoř upozorňujé osoby, které mají k nemoviťé Ýěci předkupní právo
nebo výhradu zpěťné koupě, že tlo mohou uplalniť jén v dražbě jako dražírelé.
Udě1ením příklépu předkupní právo nébo Ý,ýhfada zpětné koupě za']ikaji,
nejde-li o předkupní přávo stavebníka k pozemku nébo wlasťníka Pozémku
k přávu stavby, předkupnj- pŤávo sťavby k Pozemku a Ýlastníka pozemku ke
slaÝbě nebo zákonné Přédkupní právo, kťerá udělením Přiklepu nezanikají.
Hodlá-li někdo uplaťniť při dražbě své přédkupní právo nebo výhradu zpětné
koupě, musí je up1aťnil nejpozději we 1hůtě pěťi dnů před zahájením
dražebního jednáni (v ťéťo 1hůťě tnusí být uplaťnění Předkupního práva nebo
v,ýhrady zPětné koupě Ýěetně důkazů doruěeny soudnimu éxekutorovi) , Pokud
nebude Přédkúpní práÝo nebo vtýhrada zpětné koupě shora uÝedeným způsobem
uplatněna a pŤokázána, nébude v případě dalšího dražebního jednání k později
uplaťněnému předkupnínu práÝu nebo w,ýhradě zPětné koupě přihlíženo.

xvT. soudní éxekuťo! upozořňuje na ťo, Že pozemek, na kťerý §e vztahuje é'.ekuce
prodejem nemoviťýct! věcí, není zatížen pfáÝem slavby.

xv1l. U§neseni o příklepu se v e].ekťronické podobě zweřejní v sysťému elektřonícké
dražby a doruěí se osobá& dle § 336k o.s.ř., přičenž vé žveřejněném usnesení
o příklepu se neuwádějí údaje, podle nichž jé možno identifikovať
!.ydražit'ele, osoby, jenž nejsou vylouěeny z dřažby (§336h odst.4 o,s-ř.),
mohou Ýe thůtě 15 dnů ode dne zweřejněni usnesení o udě]"ení příklePu soudrrímlt
exekutořowi písenně navrhnouť, že vydraženou nemoviťou Ýěc chťějí nabýt
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alespoň za ěá6tku o ěťvrčinu vyšší, néž by1o uěiněno nejvyšší Podání - Podaný
návrh eusí obsahovat náležiťosťi podle § 42 o. s . ř. a podpis navlhováťelé musí
býť úředně ověřén. Navřžený předražek nusí býť ve sťejné lhůťě i zaplacen,

Pouóení: Proťi tomuťo usťréséní není odvo].ání připustné.

U p o z o ! !r ě n í:
Ve smyslu ust. § 336c odst. 3 osŘ obecní úřad| v jehož
obvodu ie nemoviťá věc/ Vyhlášku nebo jeji podstatný obsah
úveřejní Způsoben V místě obvyklým.

V Plzni dne 22.-] .2a16

Mgr. 1n9. J.íří Prošek, v.I
soudní exekutor

Za spiávnost Vyhotoveni: M9r, Lucie spáčiloVá
Z pověření soudního exe kuloťa
Mqr. Ing. Jiřiho Proš ka

Vyvě§rno dne: 25. 07, mfi

§cjmuťo dne.
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