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Č.j. 091 EX 04596/11-146

785616

Dražební vyhláška
soudní exekutorka JUDr. lngrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská 174, 130

00 Praha 3, pověřená vedeni'm exekuce na základě usnesení Okresního soudu Plzeň-sever ze dne
02.05.2012, č.j. 3 EXE 10/2012-26, nabylo právni' moci dne 15.06.2012, v exekučni' věci

oprávněného:

Česká kancelář pojistitelů, Milevská čp. 2095 / čo. 5,140 00 Praha -Krč, lč:
70099618, práv. zast. Mgr. Veronika Anděla Nedbalová LL.M., advokát se
sídlem Novodvorská čp.994 / čo.138,142 00 Praha -Braník

proti

povinnému:

Albert Bastyúr, bytem Újezd Nade Mží čp. 35, Újezd nade Mží 330 33, nar.
08.04.1955

pro dlužnou částku ve výši: 3178,00 Kč s při'slušenstvi'm ve věci exekuce prodej.em nemovitých věci',

vydává toto

usnesení:
1.

Nařizuje se dražba spoluvlastnického podílu povinného ve výši id. 7/40 na nemovité věci:
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a to s příslušenstvi'm a součástmi, které tvoří stodola, jako jeden funkční celek.

Zájemcům o koupi dražené nemovité věci se umožňuje prohlídka dražené nemovité věci, která
se uskutečni' dne 07.01.2022 vl5:00 hodin a povinnému se ukládá, aby na vyzvání tuto

prohli'dku zájemcům o koupi dražené nemovité věci umožnH (soudní exekutorka se prohlídky
nemovité věci neúčastní).

Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese portál u ±±±±±±w.okdrazbv±z.

Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 11.01.2022 v 10:00 hodin, od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 11.01.2022 v 10:30 hodim Dražba se však
koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř. ve spojení s § 69 ex.řádu) Bude-

H v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,

másezato,žedražiteléstálečinípodáníaokamžikukončenídražbyseposouváopětminutod
okamžiku učinění podání. Budou-n poté činěna dalši' podáni', postup dle předcházejíci' věty se
opakuje. Uplyne-H od posledního učiněného podáni' pět minut, aniž by bylo učiněno další

podání, má se za to, že dražitelé již nečini' podání a dražba končí. Dražitelé jsou vázáni svými
podáními, dokud soudní exekutor neudělí při'klep (§ 336i odst. 4 o.s.ř).

111.

Výsledná cena dražené nemovité věci určená pravomocným usnesením č.j. 091 EX 04596/11140 ze dne 20.10: 2021 činí 90 000,-Kč.

Výšenejnižšíhopodánísestanovívevýši2/3výslednéceny,tj.60000,-Kč

Výši jistoty stanoví soudní exekutorka v částce 30 000,-Kč. Zájemci o koupi dražené nemovité

věci jsou povinni zaplatit jistotu bud' v hotovosti do pokladny soudní exekutorky, nebo platbou
na její účet: č.ú. 2102532760/2700, v.s. 0459611, s.s. 55, vzkaz pro příjemce: jméno dražitele,

vedený u Unicredit Bank Czech Republic, a.s.; kplatbě na účet soudní exekutorky lze
přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednáni' zjištěno,
odpovídajícívýšidražebníjistotynauvedenýúčettakédošla(§336eodst.2o.s.ř.).

že

platba

Práva a závady spojené s nemovitou věcí nebyly zjištěny.

Závady, které prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemenL o nichž to
stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemni' práva, u nichž zájem

společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.).

Závady uvedené v předchozí větě nebyly zjištěny.
VllL

Vydražitel je oprávněn převzi't vydraženou nemovitou věc s při'slušenstvím dnem následujícím

po vydání usnesení o příklepu. 0 tom je vydražitel povinen vyrozumět soudní exekutorku.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o
příklepu právni' moci a zaplatil-H nejvyšší podání, a to ke dni vydáni' usnesení o příklepu (§ 3361
odst.1 a 2 o.s.ř.).

IX.

Soudní exekutorka upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou další věřitelé povinného

domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním
právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jen jestliže je přihlásí u soudní exekutorky
do zahájení dražebního jednání, jestliže vpřihlášce uvedou výši pohledávky a jejího
příslušenství a prokážou-li je při'slušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo

jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336f o.s.ř.).
X.

Soudní exekutorka vyzývá oprávněného a ostatni' věřitele povinného, kteří požadují uspokojení
svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 336f o.s.ř.), aby soudni' exekutorce sdělili, zda žádají

/
zaplacení svých pohledávek, a upozorňuj.e, že nepožádaj.i'-Ii o zaplaceni' před zahájením
dražebni'ho jednáni', může vydražitel dluh povinného vůči nim převzi't (§ 336g o.s.ř.).

Xl.

Soudní exekutorka vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipoušti' dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby
j.e uplatnil u příslušného soudu a aby takové uplatněni' práva prokázal soudni' exekutorce

nejpozději před zahájením dražebni'ho jednání, jinak kjeho právu nebude při provedení
exekuce přihli'ženo.

Xll.

Soudni' exekutorka upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, žeje mohou
uplatnit j.en v dražbě jako dražitelé. Uděleni'm příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li někdo

uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat předložením listin, které doručí

soudní exekutorce nejpozději 2 dny přede dnem zahájení dražebního jednání. Před zahájením
dražebního j.ednání oznámí soudni' exekutorka prostřednictvi'm systému elektronických dražeb,
zda k nemovité věci bylo prokázáno předkupní právo.
XIll.

Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probi'há prostřednictvím webového
formuláře na adrese www.okdrazby.cz , sekce Registrace/Přihlášeni'.

XIV.

Způsob elektronické dražby:

1.

Dražby se může zúčastnitjen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz.

2.

Povinný se nesmi' účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může

jako ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postaveni' povinného a
přísluší mu právo podat námitky proti uděleni' příklepu.

3.

Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby dražitel zvolí nemovitou věc,

kterou chce dražit.
4.

Po připsání dražebni' j.istoty na bankovní účet exekutora a splnění podmi'nek účasti na

dražbě dle tohoto usneseni'je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.
5.

V termi'nu

pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u

konkrétni' dražby svým

uživatelským jménem a heslem do systému, poté může přihazovat.
6.

Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Dalši' podáni'tedy musi' být vždy vyšší než

předchozi' učiněné podáni', jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihli'ženo. To
neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní právo -v případě, že bude učiněno stejné
podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšši', bude
udělen příklep dražiteli, jemuž svědčí předkupní právo. Nejnižši' možný příhoz se určuje

částkou ±j299-Kč (§ 62 odst.1 vyhl.č. 37/i992 Sb.).
7.

Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání dle § 336j. odst. 1
věta druhá o.s.ř. se čini` elektronickým losem z či`sel 1 až 99 na základě kliknuti` uživatele

ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším či'slem
bude udělen při'klep.
8.

Příhozy se čini' tak, že do při'slušného okénka dražitel vypi'še částku při'hozu (musi' být

stejná či vyšši` než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podáni' s

částkou menši' než minimálni' příhoz nezobrazi' a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na
tlači'tko přihodit je podáni' učiněno a zobrazí se j.ako nejvyšši' podání spolu s uživatelským

9.

jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem při'hozu.
Po skončeni' dražby oznámi' exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb
osobu, která učinila nejvyšši' podání v dražbě a výši nejvyššího podáni'.

10.

Od okamžiku oznámeni` osoby, která učinila nejvyšší podáni' a výši nejvyššího podání, běží

osobám, které maji' právo vznést námitky proti uděleni' při'klepu, lhůta 5 minut, ve které
mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V při'padě, že budou podány námitky proti

uděleni' příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejni' v
systému elektronické dražby. Proti usneseni' o rozhodnutí o námitkách proti udělení
příklepu není odvoláni` přípustné. V případě, že budou námitky shledány důvodnými,

pokračuje dražba vyvoláním předposledního podáni'; v opačném případě exekutor uděH
příklep.

11.

Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená iistota po skončení dražby.

Dražebníjistotasenevracítomudražiteli,kteripodalnámitkyprotiudělenípříkle"ato
až do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.
12.

Usnesení o příklepu se vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce soudni'ho exekutora a
doručí se osobám dle § 336k odst. 1 o.s.ř.

Odůvodnění:

Výslednácenadraženénemovitévěcibylaurčenanapodkladěznaleckéhoposudkuč.21774zedne
4. 10. 2021, vypracovaného Znaleckou společností s.r.o., lč: 29042054, se sídlem Praha 1 - Nové

Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00.

poučení:

:r::,mt:vTtuét:ěuc:np::ánkíuTnoíhpor:vpo,::tc:fvpor:ávnoí :::áv:čJneyL :íoť;:,:, aa :áodboy,1Étárnéů :áJ:'
dnejehodoručeníkrukámsoudníhoexekutora.Odvoláníjenprotivýrokům1.,11.,Vl.,
Vlll-XIV. tohoto usnesení není přípustné.

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený v
součinnosti

s

elektronickou

provozovatelem

poštou

na

poštovních

elektronickou

služeb

adresu

(hybridní

uvedenou

pošta),

v

se

žádosti

zašle

písemnost

vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a stavovského předpisu
ExekutorskékomowČeskérepubliky,kancelářskéhořádu,nebosepředáúčastni'koviv
sídleúřadunatechnickémnosičidat(§17bodst.3stavovskéhopředpisuExekutorské
komory České republiky, kancelářského řádu).

V Praze dne 25.11.2021
JUDr. Michaela Petr Humlová

exekutorská kandidátka

pověřená soudní exekutorkou
JUDr. lngrid Švecovou

Elektronický originál dokumentii

podepsala el. certifikátem
JUDr. Michaela Petr Humlová

Doručuje se:
oprávněnému, povinnému
osoby s právy k nemovité věci
přihlášení věřitelé

Finančnímu úřadu dle místa nemovité věci

obecnímuúřadudlemístanemovitévěcisžádostíovyvěšenítohotousnesenínaúředni'desce
Finančnímu úřadu dle místa trvalého pobytu povinného

Obecnímu úřadu dle místa trvalého pobytu povinného

čssl,VIP
Katastrálnímu úřadu dle místa nemovité věci

Obecnímuúřaduobcesrozšířenoupůsobností,vjehožobvodujenemovtivěc

Totousneseníbylovyvěšemnaúřednídescesoudniexekutorkykednijehovydání.

