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Usnesení

Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 41/l04, Brno,
v právní věci oprávněného ZEPTER INTERNATIONAL s.r,o., Spálená ll2l55, ll0 00 Praha - Nové
Město, IC: 1,1500469, zasi. Drtina Zdeněk, JUDř.,Ph,D., advokát, nám. Přemysla Otakara ll..395/30a,
370 0l České Budějovice - České Budějovice l, IČ: 6621697l, proti povinnému ŠINcLovÁ rmitie,
náměstí T. G. Masaryka lll,170 0l Ceská Lípa, IC: 12120233, nar. 30.9.1951, ke splnění povinnosti
povinného uložené exekučním titulen - platební tozkaz č.1. Ro ] 82/98- 1 , kteFý vydal Okresní soud v České
Lípě dne 5.2,1998 ana základě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. j. 9Nc
484012005-5 ze dne 29.9.2005. které r,ydal Okresní soud v České Lípě rozlrodl

takto:

vydává se usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška):

L Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná plostřednictvím elektronického systému
dražeb na adt,ese: www.exdraztry.cz

Zahájení elektronické dražby: dne 26.7.20l8 ve l3:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání).

Ukonč€ní e|ektronické dražby proběhne nejdříve dne 2ó.7.2018 ve l3:30 hod.

Dražba se koná. dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č.99/l963 Sb.. občanský soudní
řád (dále jen o. s. ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okantžikem ukončení
dražby učiněno podání, má se za to. že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět lrrinut od okamžiku učinění tohoto podáni. Budou-li poté činěna další podání, postup
dle věty předchozí se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo
učiněno další podání, má se Za to, že dťažitelé Již nečiní podání a dražba končí. Sledování veřejné
dražby je veřejně piístupné.

Předmětem dražby je snoluvlastnický nodí| ideální 1/2 nemovité věci novinného. a to:

ci]=. : 562'193 Rybnrště
L:5: |:i_stil.ir1: 391

834/2 241,1 tŤÝalý tra\Ť!í poro3t

včetně součástí a příslušenství:
- trvalé porosty, oplocení, suché WC.
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irseúi, žeňěděl§ký
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Shora uvedené nemovité věci fvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástlni
j ako jeden komplex.

III. Výsledná cena dražených nemovitých Věcí činí částku: 2.{.000,- Kč.

tV Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemoviqi,ch věcí ajejich pŤislušenství,
práv a jiných rnajetkových hodnot k dražebnímu celku. a to v částce 1ó.000,_ Kč. Minimální výše
příhozu se stanoví částkou 1,000,- Kč. Piíhozy se činí tak. že do příslušrrého ol<énka dražitel vypise
částku pr'íhozu a potvrzením (klikem) na tlačítko ,.Přihodiť'je podání učiněno. Jednotl:vé příhozy
všech dražitelů a jejich výše.jsou chronologicky a časově za sebou řazeny a vždy bezprostiedně
zob,azeny na poílálu lvvi r.v.exdlazbv. cz v rátnci zobrazení informací o této dražbě. Pío aktuáIní
zobrazení všech informací o ton] je nutné prťlběžně provádět aktualizaci webové stlánky použitím
tlačítka nebo odkazern ,^Aktualizovat" (F5). Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo
systémem elektronických dfažeb dražiteli zpětně potvrzeno - podání se objeví on-line V seznamu
přijatých podání a taktéž je dražiteli powrzeno e-mailem. V souladrr s ust, § 3360 odst. 2 písm, d)
o,s.ř., v případě stejného podání bude určen vydražitelem ten dlažitel, který toto podání učiní jako
první (bude jako prr,lní systémem elektronické dlažby přijato a potvízeno). Z tolroto důvodu bude
dražiteii. ktený by hodlal učinit stejné podáníjakojiž dříve učiněné (a nesvědčí mu předkupní právo).
systémen] pouze oznánreno. že toío podání nelnůže mít účinky, na základě kterych by se rnohl stát
vydražiteIern. Další podáni tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání,

V Výši.iistoty soudní exekutor stanovil částkou 2.000.- Kč,
Zájemci o koupi dražených nemovirych věcí jsou povinni zaplatit jistotu bud' po předchozí dohodě
v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adlese exekutorského úřadu nejpozději
před zahájením dražebního jednání nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený
u České spořitelny, a.s., K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout.jen tehdy. bylo-Ii před
zalrájenírrr dražebního.iednáni zjištěno, že na tento účet také došla. Platba musí být provedena pod
variabilnim symbolem V S. 0502l22]65, a s uvedenírn specifického syrrrbolu S.S_ rodného čísla
nebo tČ dI,ažitele. nebo ktery bude zájemci o korrpi předrnětu dražby sclělen poté, co se Stane
Registrovaným dťažitelem na poftálu rr,r.r,v,,exdtazby.cz, a prokáže svou totožnost způsobem
uvedeným v čl. XIIT, této vyhlášky.

VI. Nebyly zjištěny práva a závady spojené S nemovitými Věcmi.

Vli. Závady. ktelé prodejen nenlovitých věcí v dlažbě nezaniknou. _jsou věcná břenlena. o nichž to
stanoví zvláštní předpisy. nájeln byu a další věcná břenrena a nájetnní práva. u nichž zájenr
společnosti Vyžaduje, aby nemovitou věc Zatěžovala i nadále-§ 336a odst. l písnl. c) o. S. ř,),
Na nernovitých věcech nebyly zjištěny závady, které plodejenr v dmžbě nezaniknou,

vIII. Vydlažitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitott Věc s příSlušenstvím dnem následujícím po
vydání usnesení o přík|epu. O torn je vydražitel povinen vyrozunrět soudního exekutora. Vydražitel
se stává vlastníkem vydlažené ne lovité věci s příslušenstvím. nabylo-Ii usnesení o příklepu právni
rnoci a zaplati|-ii nejvyšší podání. a to ke dni vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. l a 2 o. s. ř.).

IX. Soudní exekutor upozor,ňu.je, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a další věřitelé povinného
, domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledável< nebo pohledávek zajištěných zástavním

právenr, než pro které byl nařízen \^ýkon ťozhodnutí. jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení
dlažebniho jednání, jestliže v přihlášce uvedou qí,ši pohledávky a jejího příslrršenství a prokážou-li
je příslušnými listinami - jgijclr originále , K přihláškám. v nichz \.Tše
pohledávky nebojejího příslušenství nebude uvedena. se nepřihlíží (§ 336fo. s. ř.).

X. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ostatní věřitelé povinného. kteří požadují uspokojení svých
pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 336f o. s, ř.), aby soudnímr.r exekutorovi sdělili. zda žádají
zaplaceni svých poh|edávek, a upozorňuje. že nepožádajili o zaplaceni před zahájením dražebního
jednání, mťrže vydražitel dluh povinného vůči nim převzít (§ 3369 o. s. ř.).

XL Soudní exe](utor vyzývá každého. kdo má právo. ktelé nepřipouští dražbu (§ 267 o. s. ř.), aby je
uplatnil u exekučního soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději
před zahájením dražebního jednání. a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení
\"ýkonu rozhodnutí přihl íženo.

XIl. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní pťavo, že je mohou
uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělenínt příklepu předkupní právo zaniká, Hodlá-]i někdo
uplatnit při dražbě své pr'edkupní právo, nrusí je prol<ázat listinanli Gei!9h_9lcl!é]§]L!e!o-]ú§(!!]1
ověřenou koDií). doručenýnri soudninlu exekutorovi v některé z forenr předepsaných touto rryhláškou
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pío Doklad o prokázáni totožnosti (výrok. XTV vyhlášky) ořed zahájenírl dražebního iednání.
Soudní exekutor ještě před zahájenín dražby rozhodne, zda je předkupní právo prokázáno. Toto
usneseni se zveřejni v systérnu elektlonické dražbl,na poftálu www.exdrazb},.cz. V případě stejného
nejvyššího podání bude příklep nejprve udělen tomu. komu svědčí předkupní právo, Není-li dražitel
takovott osobou, bude vydražitelem určen ten, kdo r.rčinii nejvyšší podáníjako první.

XIII. Soudní exekutor upozorňuje osobu odpovědnou za správu domu a pozemku. jde-li o prodej jednotky
v domě. že se lnůže donráhat uspokojeni pohledávky souvisejicí se správou domu a pozenrku vůči
vlastníku jednotky. pokud tato pohledávka byla uplatněna u soudu žalobou podle části třetí o,s.ř, a
jestliže ji přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti
podle § 336f odst. 2 a 3 o.s.Ť. Pl'ihlášky. v nichž qíše poh]edávky nebo jejího příslušenství nebude
uvedena. soudní exekutol, odmítne.

XlV Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným
dražite|em pro dražby probíhající na portállr wlrv.exdlazb}-.cz, prokáže svou totožnosa, k této
dražbě se na portálu www.exdrazb.v-,cz přih|ásí a na účet soudního exekutora zaplatí dřažební
jistotu ve výši stanovené touto dražetrní vyhláškou.

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická). kteíá se jako dražitel
registruje na portálu wwv,exdrazby,cz, a to bud' změnou již dříve provedené základní registrace na

,,Registraci dražitele" v sekci ..Mť! účet", nebo se rovnou jako dražitel regislruje v sekci
."RegiStrace".

Registrovaný drážit€l prokáže Svou totožnost ..Dokladern o prokázání totožnosti registrovaného
dražilele pťo drazb; probihající na poltálu lruu,esdl,azlry,cz" tdále jen ..Dok]ad o ploká7ání
totožnosti"). jehož folmulář je urnístěn na poftálu rvwwexdrazbr,.cz v sekci ..Můj účet" Ilebo v
informačním banneru detailu této dlažby na pofiálu rvrvw,exdrazbJ-,cz umístěného v sekci .,Moje
dražby" poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačitko,. Přihlásit se k dražbě".

Podpis Regisn,ovaneho dlažitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí bÝt úředně ověřen. V
případě právnické osoby,, obce. vyššího úZemně samosprávného ceIku nebo státu muSí být Doklad o
prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 2l, 21a a2lb o.s.ř., jejíž oprávnění musí
být prokázáno listinou,jež musí být úředně ověřena, nebojejiclr zástupcem, jehož plná moc musi být
úředně ověřena, Řádne vyplnený a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující
oprávnětrí jej podepsat. nrusí být převedenv do elektronické podotry formou autorizované konverze
dokumentů.

Doklad o prokázáni totožnosti s listinami prokazujícírni oprávnění jej podepsat, doruči Registrovaný
uživatel soudnímu exekutorovi něktelým Z těchto ZpůSobů:

a) uloženírll na portálu w\\,Wexdrazb\,.cz v sekci "Můi účet";

b) zasláním prostřednictvím veřejné datové Sítě, a 10 buď na adresu elekronické podatelny
exekutorského úřadu podatelna.eu@brno-mesto.cz, a nebo do datové schránky soudního exekutora

lD: etág8hb

, c) zasláním v písemné formě držjtelelrr poštovní licence.

d) osobně v úředních hodinách v sídle soudního exekutoťa Mgr,. Jaroslava Homoly., Exekutorský
úřad Bíno_měSto. pracoviště pro styk s Veřejnosti a účastníky říZení na adrese Hlinky 5J0/1l0,603
00 Brno. V tomto připadě není nutné úředni ověření podpisu na Dokladu o ověření totožnosti, za
předpok|adu. že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření totožnosti před soudnínr
exekutorem a plokáže se mu platnýrn úřednírn prťrkazem,

Dražiteli nebo povinnému. ktery nedisponuje technickým vybavením pro registraci a následnou
dražbu. soudní exekutoť umožní po předchozí písemné žádosti přístup k technickému vybaveni v

sídle úřadu nebo na jinénl dohodnutérn místě. Písemná žádost musí být do sídla úřadu doíučena
nejpozději dva pracovní dny přede dnenl. ve klerént nlá být zalrájena dražba. Povinný se rres:ní jako
dražitel dražby účastnit.

XV Po skončení dražby bude v systénru elektronické dražby na pot,tálu rwvw.exdrazby,cz zveřejnéna
osoba, která učinila nejvyšší podání a výše nejvyššího podání. Od o]<arnžiku zveřejnění osoby s

nejvyšším podánírn a výše nejvyššího podáni běži účastníkťrm dražby lhůta pro rránritky proti udě|ení
příklepu v délce 20 nrinut. O námitkách rozhodne soudni exekutor usnesením, které zveřejní v
systél],]u elektl,onické dražby na portálu wy,w.exdrazby.cz. V připadě, že budou námitky shledány
důvodnýrni, pol<račuje dražba předposledním podánínr; \"ýše tohoto podání bude obsažena v
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usnesení. ktelým bude soudnítrl exekutorem rozhodnuto o námitkách s určením okamžiku. od

kterého je možrré činit da|ší podání. Dražba pokračuje do doby, dokud jsou činěna další podání
(výlok I. této v),hlášky). Proti usnesení o lozhodnutí o námitkách proti udělení příklepu neni
odvolání připustné,

XVI. Usnesení o příklepu se v e]ektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby na poriálu
wrvw.exdrazb!,.cz a doručí se osobárl dle § 336k o.s.ř.

Soudn í exekutor postupoval a rozhodl dle ustanovení o.s.ř, ve Zněn í účinném před l . l . 20 l 3.

PouČenÍ: Proti dražební vyh|ášce mohou potlat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, povinný, osoby, které mají k nemovité věci předkupní
právo, věcné právo nebo nájemní právo a případný spoluvlástnik. Odvolání lze podat ve
lhůtě l5 dnů od jejího doručení k místně příslušnému krajskému soudu prostřednicfvím
soudního exekutora. Odvoláníjen proti výrokům I., lI., VL, VlII. až XVl. není přípu§tné.

Jako dražitelé nes]ní vystupovat soudci, zaměstnanci soudů. soudní exekutoři, zatněstnanci

soudnícl] exekutorťl, povinný, manžel povinného, vydlažitel uvedený v § 336m odst.2 o. s, ř. a

ti, j imž v nabltí věci br,ání zvláštní předpis,

Dražiteli nebo povinnénlu, který nesplňuje technické podrnínky pro registraci a následnou
dražbu, soudní exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup l(
technickému r ybavení.

Vydražitel, ktery nezaplatí podání ve lhůtě stanovené v usnesení o pŤíklepu" která počíná
dnem právní nloci příklepu a nesmí být delši než dva měsíce. event. ani v dodatečné lhťltě,

kterou mu určí soudní exekutor a ktel,á neslrrí být delši než jedelr nrěsíc. je povinen nalrradit
náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s dalšírn dražebním jednáním, škodu
která vznikla tím, že nezap]at;l nejvyšší podání. a bylo-Ii při datším dražebním jednání

dosaženo nižší nejvyšší podáni" rozdíl na nejvyššírn podání. Na t},to závazky se započítá .jistina
složená vydražitelem (§ 336m odst, 2. § 336n odst. 1 o. s. ř.).

Účastnik exekučního řízení má pfávo vliádřit se k osobě exekutora a může uplatnit
námitku podjatosti exekutora nejpozději do 5-ti dnů ode dne, kdy se o pověření exekutola
dozvěděl, nebo vznik]-li důvod vyloučení pozdě.ji do 5-ti dnů ode dne" kdy se o tomto důvodu
dozvěděl. Námitky povinného k osobě exekutora nemají odkladný účinek.

Jestliže odvolací soud usnesení o příklepu změní tak, že se příklep neuděluje. vydražitel.
ktely se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci. je povinen ji vrátit povinnému, vydat mtl

užitky a nalrradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím
příslušenStVím.

Soudní exekutor postupova] dle ustanovení § 52 odst, l zák. ]2012001 Sb.

V Brně rlne 4.6.20l8

Mgr. Jan Zdražílek, v.r,

exekutorský kandidát
Mgl Jaroslava HomoIy

soudního exekutora

Za správnost vyhotovení:

Rozdělovník:

Soudnímu exekullrovi není znómo, které subjek|,jsou oprdvněnými v exekučních řízeních vedenlch
jinlmi stlutlními exekutory. Žtidrime pruto tlotčené soutlní exekutory, aby rozltodnuíí postoupili
oprúvněným v jejich exekučních řízeních.

Dražební vyhlášku soudní exekutor doručí:
a) oprávněnén,]u, povinnétnu. manželu povinného, osobám. o nichž je mu známo, že nrají k nemovité věci
pŤedkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. a osobám. které již přihtásily své vymahatelné
pohIedávky nebo pohledávky zajištěné ZáStavním právem za povinným a příslušnýrni listinamije prokázaly.
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b) finančnímu úŤadu a obecnímu úřadu, vjejichž obvoduje nemovitá věc a vjejichž obvodu má povinný své
bydliště (sídlo, místo podnikání),
c) těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečeni, příspěvek na státni politiku zaměstnanosti a pojistné na
veřejné zdravotní poiištění,
d) příslušnému katastrálnímu úřadu,
e) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, vjehož obvoduje nemovitost.

Soudní exekutot žádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby vyhlrášku nebo její podstatný obsah
uveřejnil způsobem v místě obvyklým, a příslušný katastrální úřad, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah
uveřejnil na své uřední desce.

fi Poa.orut, Mgr. Jarl Z&ažilek
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