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EXEKUTORSKY URAD PLZEN-MESTO
soudíí exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

Dolninlk;nslU 8 J0l 00 Pl7ťll
Te|: +420 377 464 a09,E-inail: jnfo@€xekuton.cz, dalova schÉnka: pvwg8xd

Spisová značka: L34 Éx 03066109 - 464

UsNEsENi

soudní exekutor Mgr. ]ng. Jiři Prošek, EXekutor§ký úřad PfZ9ň-něsto, se sídlem
Doninikánská 8, ]01 00 P}Zeň, pověřený provedením exekuce na Základě usnesení:
ok].esního soudu v Děčíně Ze dne 13.5-2009, č.j. 21 Nc 3963/?aa9,3, kter]ím byfa
nařízena exekuce podLe Ýykonatetného rozhodnutí: Platební rozkaz okresního soudu
v Děčíně ze dne l"7.6-200B, č.j. 40 Ro 1a49/2aaB-9, ve věci oprávněného:
severoěeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem PřílkoÝská a6a9/L4, TePlicé -
Trnovany 415 50, IČ: 49099451, proti Povinné: Milena Pe!řá§ková, byťém Josefa
Hory ěP. 48/ valn§dořf 4o7 41 , nar. 31 .12.1967, k uspokojení pohledávky
oprá.zněného ve výši 0,00 Kč s přísfušenstvímI náklady předcházejícibo Ťize^i
600,00 Kč, úrok 2 pIod]ení 9,75'á ročně Z čás],ky 3 01B,50 Rč od 21.12,2aa'7 da
31 .12.2a0], úrok z pr:odleni 10,50u ].očně Z částky 3 01B,50 Kě od 1.1.200B do
30.6.2008, úrok Z piodieni REPO sazbou navýšenou o 7t-ních bodů Z čásLky 3 018,50
Kč od 1.?.200B do 31.7.200B, nákfady opráVněného: 121,00 Ró, lakož i k úhradě
nákfadú eze kuce,

Jc,í??/tle

vydá1-7á toto usrlesen1 o naříZeni da]šiho dražebního jednání -

DRMEBNI VYHIÁSKU.

I. oPakoÝané dražební jednání se koná

dne 22.09.2016 ve 13.00 hod.

ProgtřédnictÝím elekťlonického sysťému dražeb na inteřneťové adresé
Ýr!í . exdlazby. cz

úkoněení elekťronické dražby: nejdříýe dne 22.09.2016 v 15.00 hod. Dražba se
však koná, dokud dražitelé ěiní podání (§ 336í odsr. 4 zákc,r.a ě. 9911963 sb.,
občanský soudní řád) , bude-li v poslédních pěťi minuťách před stanoÝeným
okamžiken ukoněeni. dražby učiněno podání, ná se za ťo, že dražítelé sťáte ěiní
podán1 a oka&žik uLoněení dŤažby 9é Posouvá o Pět minut od okamžiku uěinění
podání, Budou-li poťé ój-něna další podání, posťup dlé předcházejíeí wěty se
opakuje, Uplyne-]-i od posledního uěiněného podání pěť minut, aniž by bylo
uěiněno další podání, má se za !o, že dražiťelé již neóiní podání a dražba koněí.

Podání je bráno za uěiněné, pouze v případě, že by1o sysťé!íem elektřonických
d.ažeb dražiteli zPěťně potÝrzeno - podání se objevi on-]-iné v seznanu přijatých
podání a ťaktéž je dražiteli poťvřzeno e-mailem.

II- Předměťen dřažbY jsou nemoviťosťi :

podil L/2
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jsou Pozenky Ýedeny v jedné ěíselné řadě

359 zasťaÝěná Ptocha a
nádvoři

válnsdoŤf, ě. p. 48, rod,dum
:-.,,. ;:::.,,,:: 1:,:., 488

452 zabřada zeBědětský Púdní

,tri:. ]]:_ i].]t=i,j:J ;,::aj, i:.,,l-,-:-,!ái|_] L:l!..;,.::--"-,':ae !lr-,:Ť!b,!r, i,:, ;,:,i: :].L,
budou draženy s přísluŠenst]vim a souóásťíli,

Jedná se a saa]ostatný. Patroý,ý rodihný důln, v 7, |tP se nachází ÝsL'apní chodba,
scllodiště, 2 Pokoje, kol7Pe7r,a s Ýaí,o:a, kllchy,né, í4C, v 2, ítP se nacházi 4+7, chodba,
schódišxě. ve 3. 

^[P 
se bacházi chodba, Pókoj, 3x fuistnosx, schodiště, ve 4, íIP se

nacházi voaný Půdjní Prostor . z inženýrských síxí je neúoÝitosx /laPoje'la na přiPojkll
éLékxži-ny, ioáou.,a, a Pl7atoÝodu. odPad- je s,ceden do sépťíku, 

'Ýa 
sxal.7ebrlim PozeŇk1L

1e rodiÁý dů^ a sr^osi^iná zd.ěaá garáž, Pozamky jsou op7óceny džewěným oP7ocením
s pódezdÍÝkoa.

K nemoviťosti náleží následující součásťi a příslušensťÝí: Is, zpewněné Plochy,
porosťy, oplocení, bazén, skleník, fÓliovník, venkovní posezení

IIí. výsledná cena dražených nemovitostí je 645,00o,00 Kó

Iv. výše néjnižšího podání dražených
04. 05.2016 ěástku 430.000,00 Kě.
jednání se slanoví podle § 336m
ceny, ťj. 3??.l9!J!9_5š.

nelnovit'ostí ěinila Při První dlažbě dne
Výše nejnižšího podání w dalším dřažebnín
odsť. 3) o.s.ř. ve i/ýši polovíny Ý,ýsledné

v. Dražební jisťoťa není v!'žadoÝána,

VI.JakodražitelsemůžeelekťronickédražbyúčasťniťPouzeosoba/kťerá
- je ReqistroÝanýn dražiťelem pro dražby probíhající na portálu

wvr\,q . exdražby. cz ,

- přokáže svou ÉotoŽnos t,
- k této dražbě se na portálu i"ÝrÝ7, éxdrazby, cz přihlásí a na úóeť soud,rího

exekutora a

- zaplatí dřažební jistoťu ve výší stanovené ťouťo dřažební v,]/hláškou v ě1,

RegislroÝaným dřažitelem se stane každá osoba (fyzieká i právnícká) , která
se jako dražiťe1 regis!Ťuje na portálu rÝwÝr, exdrazby, cz / a t'o bud zněnou již
dří-we prowedené základní fegísťrace na ,,Regísťraci dřažiťele" Ý sekci /,Můj

úěet", nebo sé rovnou jako dražiťel registluje v sekci ,,Regist,racé\\ -

Regj_sťrovaný draži!é1 plokáže svot,r ťoťožnosť ,,Dok],adem o prokázání
totožnosti réqisťrovaného dražitele pro dražby přobíhající na porťálu
ÝlÝlý,r. exdlazby. cz" (dále jen ,,Doklad o prokázání ťoťožnosťi'\) , jehož forrnulář
je umístěn na portálu ýr\,řW. exdrazby, cz v sekci ,,Můj úěet" nébo v informaěním
b".r.r""o deťaj^lu tét'o dražby na portá}u vlÝřiÝ, exdrazby, cz umígtěného v sekcí
/,Moje dražby" poťé, co se k téťo dřažbě přihlásí kliknuťín na tlačítko
,,Přihlásit se k d.ažbě".
PodpisReqísťrovanéhodřažitelenaDok]'aduoprokázánítoťožnosťirnusibýť
úředně ověřen nebo musi být doklad o prokázání totožnosti v elekťlonické



\reřzi podepsán kvalifikovanýtn podpisoÝýn ceŤtj-fikátem. v případě právnické
osoby, obce r wtššího územně samospřá\rného cé]-ku nebo státu rnusí býť Doklad
o prokázání ťoťožnosti podepsán osobou uÝedenou v usť. § 2L, 2La a 27b o.s,ř, ,
jejíž oprávnění nusí býť prokázáno listinou, jež nusí býť úředně ověřena/
nebo jejieh zásťupcem, jehož plná moc musí být úřédně ověřena. Řaan; vyprnen1,
a pódépsaný Doktad o prokázání toložnosťi a 1isťiny prokazujícj, opráwnění
je] podePsat, lrusí být doručeny soudnímu exekuťorovi někter'Ym z níže
uvédených způsobú a w případě, že Původně písemné dokumenty budou doruěoÝány
elektťonicky, musí býť přéÝédeny do elekťřonieké podoby formou auťorizoÝarré
konverzé dokuménťů. Doklad o prokázárti ťoťožnosťi nésmí být ode dne jeho
wlplnění RegisťroÝaným dřažitej-em ke dni konáni ťéťo dražby sgařší še§ťi
měsíců,
Doklad o prokázání ťotožnosli s lisťiny prokazuj.ícími opráwněni jej
podePsat, dořuěí RegisťroÝaný uživaťel soudltímu exékulorovi někteřýn z
ťěchto způsobů:
a) Uloženíín na porťálu ťvríd. exdřazby. cz Ý sekcj. \\Můj úéeť\\,
b) Zaslánírrr prosťřednícťÝím véřéjné datové síťě, a to buď na ad!ésu

elektronické podatelny exekrtťorského úřadu infooexekuťoŤs. cz nébo do
datové schránky soudr1Ího exekuťora - ID: PÝtÝ8xd

c} zasláním v písenrté formě držiťeléí! Pošťovní licence.
d} osobně v sídlé soudního exekuťora Mgr. Ingi. ,jiřího Proška, Exekulolský
úřad Plzeň-něsťo, Dominikánská 1318, 301 00 Plzeň. v lotlro případě není nutné
úřední owěření podpisu na Dokladu o owěření totožnosťí, za předpok].adu, že
Regislrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření ťoťožnosti před soudrlím
exekuťorem a prokáže se mu plaťným úřednírn průkazern.

vTí. s nemoviťosťmi nejsou spojena žádná práwa an! žáéné záwady.

víTI. Prodejern w dražbě aezaniknou žádné záwady.

vydražiťé1 je op.ávněn převzíť aaldražéné nemoviťosťi s příslušensťvím dnem
následujícím po Ýydání usnesení o příklepu; o tom je vydřažitel povinen
rr!,lozumět soudního exekuťora. vydražiťel se stáÝá Ýlastníkem wydražených
nemovitostí s příslušenslvim, naby1o-li usnesení o příklepu pfávDi lroci a
zaplaťil-li nejwyšší podání, a ťo ke dni wydání usnesení o příklépu.

soudní exekuťor uPozořňuje, že Při rozÝahu Podsťaťy sé mohou opřávněný, ťi,
kdo do řízení PřistouPili jako daj.ší opráwnění, a další věřiťelé powínného
domáhať uspokojení jiných Ýr.mahatelných pohledávek nébo pohledávek
zajišťěných zásťa\rním přáwen, než pro kťéré byla nařízena exekuce / jesť]-ižé
je Přihlá§í nejpozdějj. do zahájení dražebního jednání, ješťliže v přihlášce
uvédou Ýýši pohledávky a jéjího příslušensťví a Prokáží-l,i je příslušnými
lj"sťinami. K Přihláškám, w nichž rr,ýše pohlédávky nebo jejího příslušensťví
nebude uvedena, se nepřihlíží.

soudní exékutot vyzývá každého, kdo dosud přihlásil jiné \/,j4nahaté]né
pohledávky nebo pohtédávky zajištěné zástavním plávem, než pro kťeřé by1
nařízén výko! lozhodnutí, aby přihJ.ášku doplnil o přesné wyěíslení rrýše
pohJ.edávky a jejiho příslušenstÝí ke dni konáni dražby a prokáza1 je
příslušnjzrni 1isťinani. K přihláškán, kleré nebudou řádně doplněny, soudní
éxékutor nepřihlíží, (§ 336ť o.s.ř., ve znění úěinnétn před novelou č.
334/20L2 sb.I

xII. soudní exekutor vyzývá, aby oPrávněný, ti, kdo přistoupili do řízéní jako
další optáwnění, a ostatnj_ věřiťelé Povinného/ kteří požadují usPokojéní
svých pohtedávek Při řozÝlhu podsťaťy, soudnímu exekulořovi sdělili, zda
žádalí zaplacení svých PohledáÝek. soudní exekuťor upozorňuje/ že
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vé.zi podepsán kvalifikovaným podpisoÝým certifikáťem. v případé právnické
osoby, obce r vyššího územně samosprá\rného cé]-ku nebo sťáťu ltusí být Doklad
o prokázání ťoťožnosli podepsán osobou uvedenou v usť, § 21 , 2laa 21b o.s.ř,,
jejíž opráwnění rnusí býť prokázáno lisťj.nou, jež rnusí býť úředně ověřena/
nébo jejich zásťupcem, jehož plná noc musí býl úředně ověřena. Řádrrě ,rrlptrrě.r;1,

á podepsaný Doklad o prokázání ťoťožnosťi a 1isťiny pfokazující opráwnění
jej podepsat, musí být doruěeny soudnímu exekuťorovi někťerým z níže
uvedených zPůsobů a w případě, že půwodně písemné dokumenty budou doruěowány
elekťronícky, nusí být přewedeny do elekťroaické podoby fořnou auťorj-zované
konverze dokumentů. Doklad o prokázání ťoťožnosťi nesmí býť ode dne jeho
wl.plnění Regisťrovanýí! dražitelem ke dni konání ťéťo dražby starší še§ti
měsíců.
Dok}ad o prokázání ťoťožností s lisťiny prokazujícími oprárrnění jej
Podepsat, do.uěí Registrovaný uživaťel soudnímu exékutoroÝi někteřýrn z
těehto zpúsobů:
a) Uložením na porťálu Ýrwl^r. éxdrazby. cz Ý sekci \\Můj úěet\\,
b) za§lánín prost'řednícťvím veřéjné datové síťě, a to buď lta ad!ésu

e].ektroni-cké podatelny exekuťorského úřadu info"Q exekuťoŤs . cz nebo do
daťoÝé schránky soudr,!Ího exekuťora - ID: pM{8xd

c) zasláníír v písenné formě držiťele!! pošťoÝní licence.
d} osobně v sídle §oudního exekutora Mgr. Inqi. Jiřího Proška, Exekuťolský
úřad Plzeň-tněsto, Doninikánská 13/8,301 o0 Plžeň. v ťoínťo případě není nuťné
úřední owěření podpisu na Dokladu o owěření totožnosťi, za předpokladu, že
Registrováný dražite1 podepíše Doklad o ověření ťoťožnosti Přéd soudním
exekuťorem a prokáže se mu platným úřednírn průkazem.

vTí. s nemovilosťmi ne]sou spojena žádná práwa ani žádné závady.

VIII. Prodejeín w dražbě nezaníknou žádné záwady.

vydražiťé1 je opráÝněn převzíť vydražené nemoviťosťi s příslušenslÝím dnem
následujícím po Ýydání usnéséní o příklepu; o tom je Ýydražítel povinén
Ýyrozurnět soudního exekuťora. vydraŽítel se sťává vlasťnÍLem rr,jrdraŽenýctt
nemovitostí s příslušénslÝím, naby1o-li usneseni o příklepu právní íroci a
zaplaťil-li nejwyšší podání, a to ke dni v!,dání usnesení o příkJ"epu.

soudní exekuťor upozořňuje, Že při rozwr}ru Podsťaťy se mohou opřávněný, ťí,
kdo do řízení přisťoupili jako dalši opráwnění, a další věřiťelé powínného
domáhať uspokojení jiných Ý!.mahatelných Pohledáwek nebo pohledávek
zajíšťěných zásťavním Právem, než pro kťeré byla nařízena éxekuce I jesťtiže
jé přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jesťliže w přihlášce
uwedou výši pohledávky a jejiho příslušensťví a prokáží-li je příslušnýmj"
lisťinami. K přihláškám, w niehž uýše Pohledávky nebo jejího příslušenství
nebude uvedena, se nepřihl,íží.

Soudní exekuťor w2ýýá každého. kdo dosud přihlásil jiné rr1.mahaťelné
pohledávky nebo pohledávky zajišťěné zástavním práwern, než pro kleré by1
nařízén rrýkon rozhodnulí, aby přihlášku doplnil o přesné tl,ěislení rrýše
pohledávky a jejiho příslušénství ke dní konání dražbY a plokáza1 je
příslušný.rni lisťinani. K Přihláškán, kťeré nebudou řádně doplněny, soudní
exekutor nepřihlíží. (§ 336f o.s.ř., we znění úěinnén před novelou č.
334/20L2 sb -,

xIT. sotrdní eíekulor tyzýlá, aby opráwněný, ťi, kdo přistoupili do řízení jako
další oprárrnění, a ostatní Ýěřitelé povinného/ kleří požadují uspokojení
svých pohtedávek při rožÝlhu pod§ťaťy, soudnimu exekulolovi sdělili, zda
žáda)í zaPlacení sÝých pohledávek. soudní exekuťor upozorňuje, že



népožádají-li o zaplacení Před zahájením dražébního jednání, rnůže vYdřažitel
dluh povinného wůěi nim převzíť.

xlíL soudní ertékuťor 1,YzýÝá každého, kdo má pfávo, kťerá nepříPouští dražbu, aby
je uplatnil u soudu a abY ťakoÝé uplaťnění práva prokázal soudnímu
exekuťolovi né]později před zahájením dražébního jednáni. soudní exekutor
upozorňuje, že jinak k jeho práwu nebude při prowedeni exekuce příhlíženo.

xlv, soudní éxékulor upozorňuje osoby, kťeřé mají k nemoviťosťem Předkupní právo,
že je motrou uPlaťnit jen v dražbě jako d!ažíťe]"é a že udělením příklépu
předkupní práwo zaniká. Hodlá-li někdo uptaťniť při dražbě své předkupní
práwo, musí je pŤokáza! nejpozději před zahájením dražebního jednání . Soudní
exekutoř ještě před zahájenín dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní
práÝo Prokázáno. Proti tomuťo usnesení pak není odvolání přípustné.

xV. Po skončení dražby bude v §ysťému elektronických dřažeb zveřejněna osoba,
kteřá uóinila nejq,šší podání v dražbě a v,ýše nejiYššího podání. od okamžiku
ťohoto zveřejněni., běžj- osobám, kťéré mají pláwo wznésť nániťky ploti udělení
příklepu ]'hůt'a 5 minuť, ve kťeré mohou Ýznést námiťky proti udělení při,klepu.
v PříPadě/ že budou podány nániťky proťi uděIeni příklepu, fožhodne soudní
exekutor o ťěchto námitkách usnesením, ktéré zveřejní v sys!ému elekťřonické
dražby. v případě, že budou nálitky shledány důÝodnýtni, pokřaěu]e dražba
wywoláním předpos]"edniho podání - ťoťo Ýyvolání bude provedeno w usnesení,
kterýtn bude rozhodnuto o námiťkách. zároveň bude v tomťo usnesení rozhodnuto
odkdy a dokdy je nožno ěinit další podání.

xvf. Ijsnesení o příklepu sé Ý elektronické podobě zweřejní v systému elektronieké
dřažby a doručí se osobám dle S 336k o.s.ř., we znění úěinném přéd noÝelou
ó. 334/2012 sb.

Pouěení : Protr r-ornutc usiesení rnohor-] podat odvo,iání jen op].ávněný,
ti, kdo dc říueni přlsaoL]pilr jakc dalš1 cprávněn,,
povinný, manže] poVlnného, a osoby, kte].á ma,i.r
]< neinovitosten předkupní piávo, i'ěcné právo nebo nájemc1
práVo.

oivolání Se pcdáVá do 15 dnů od doiučení i_ohcto usneseni
u soudního exekuLorai o odvoLání rozhodu]e Krajský soud
Ý ús. i nad Laben.

cdvolárLi ]en proii výrokun ul,eden}rm v bodé T.| 1I ., vI .l
)' ,, J .ř p, ,.

U p o z o ř n ě n í:

t/ Pl 2n,] .]n_^ l,a5.08 _2016

Ve smysf,J ust. § 336 odst. 3 oSŘ obecní i]řad, V jehož obvodu
,je nemovitoSt, Ýy]rlášku nebo její podsta.ný obsah uveřejnt
?púsobem v mís'Lě obvyklým, přiS]ušný kaLasL:.ální úřad
vyhiášku nebo ]ejí pcdsiatný o]]sah uveřejní na SÝé úředni

Mg!:. Ing. ,]1ři Prcšek, V,r
soudn1 exe kui- ol:

Za 5píávnosi Vyhotol,eni: i,,lg:r. Te.eZa Pechmancvá
Z pověření sorjdni,ho exekut ora
Mqr. Tnq. Jržíhc Prcška

, 0 8, 08. 2016
tsfl6f*F$ Slřť: __. _*Ť-

Spnlw*o dr*, .&!é-{,e],,,.q

l/ i,1


