Mgr. Kamil Košina

EXEKUTORSKÝ Ú AD
PRACHATICE

soudní exekutor
se sídlem ve Zdíkov .p. 79
384 73 Stachy
I : 43 87 64 39

tel.: 388 311 061
e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
.ú.: 21 02 55 25 93/2700
ID datové schránky: tfsg8mx

íslo jednací: 040Ex 4548/06-69

USNESENÍ
Soudní exekutor, pov ený provedením exekuce na základ Usnesení, které vydal OS
eská Lípa ze dne 7.6.2006, .j. 14Nc4768/2006-5, kterým byl na ízen výkon
pravomocného a vykonatelného exeku ního titulu, kterým je rozsudek: .j.15C282/200536, který vydal Okresní soud v eské Líp dne 25.10.2005, k uspokojení pohledávky
oprávn ného: D.A.S. pojiš ovna právní ochrany, a.s., Benešovská 40, 101 00 Praha
10, I :61860701, práv. zast. JUDr. Cilínková Marie, advokát, ímská 36, 120 00 Praha 2,
:66198500, proti povinnému: Jiroudek Stanislav, Dvo kova 485, 471 14 Kamenický
Šenov, nar. 16.2.1960, v ástce 2 000,00 K s p ísl., vydává tuto

Dražební vyhlášku
- elektronická dražba I.
Další dražební jednání se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na
elektronické adrese :
www.exdrazby.cz
as zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 9.4.2013, v 8:00 hodin. Od
tohoto okamžiku mohou dražitelé init podání.
Ukon ení elektronické dražby je stanoveno na den 9.4.2013, v 11:00 hodin. Dražba se
však koná do doby, dokud dražitelé iní podání ( ust. § 336i odst. 4 zák. . 99/1963 Sb.,
ob anský soudní ád, v platném zn ní (dále jen „o.s. .“)) – bude-li v posledních p ti
minutách p ed stanoveným okamžikem ukon ení dražby u in no podání, má se za to, že
dražitelé stále iní podání a okamžik ukon ení dražby se posouvá o p t minut od okamžiku
in ného podání. Budou-li poté in na další podání, postup dle p edcházející v ty se
opakuje. Uplyne-li od posledního u in ného podání p t minut, aniž by bylo u in no další
podání, má se za to, že dražitelé již ne iní podání a dražba kon í.
Podání je bráno za u in né pouze v p ípad , že bylo systémem elektronických dražeb
dražiteli zp tn potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu p ijatých podání a dražiteli
je potvrzeno e-mailem.

II.
edm tem dražby jsou nemovitosti povinného, se vším, co k t mto nemovitostem pat í,
které jsou zapsány na listu vlastnictví . 198, výpisu z Katastru nemovitostí, vedeném
Katastrálním ú adem pro Královéhradecký kraj, kat.prac. Trutnov, pro okres Trutnov,
katastrální území a obec Velký V eš ov, jako: ostatní plocha-ostatní komunikace, parc. .
119/2, o vým e 378 m2, lesní pozemek, parc. . 376/2, o vým e 551 m2, dále pozemky
ve zjednodušené evidenci – parcely p vod Pozemkový katastr (PK), parc. . 132, o vým e
14671 m2, parc. . 133, o vým e 5068 m2, parc. . 785, o vým e 119 m2 ( dále jen
„nemovitosti“ ).
Nemovitosti budou draženy s p íslušenstvím a sou ástmi.
III.
Výsledná cena dražených nemovitostí iní 121.990,00 K .
IV.
Nejnižší podání se stanovuje ve výši poloviny výsledné ceny, tedy ástkou 60.995,00 K .
Ve smyslu ust. § 62 vyhl. . 37/1992 Sb., o jednacím ádu pro okresní a krajské soudy, se
nejnižší možný p íhoz stanovuje ástkou 2.000,00 K .
V.
Výši jistoty soudní exekutor stanovuje ve výši t í tvrtin nejnižšího podání, tedy ástkou
45.745,00 K . Zájemci o koupi nemovitostí jsou povinni složit jistotu p ed zahájením
dražby na ú et soudního exekutora, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., .ú. :
21 02 55 25 93 / 2700, variabilní symbol : 454806, specifický symbol v p ípad
právnické osoby její identifika ní íslo (I ), v p ípad fyzické osoby její rodné íslo.
K platb na ú et soudního exekutora lze p ihlédnout jen tehdy, bude-li p ed zahájením
dražby zjišt no, že došla na ú et soudního exekutora.
VI.
Jako dražitel se m že elektronické dražby ú astnit pouze osoba, která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost,
k této dražb se na portálu www.exdrazby.cz p ihlásí a na ú et soudního exekutora zaplatí
dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v l. V..
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel
registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to bu zm nou již d íve provedené základní
registrace na „Registraci dražitele“ v sekci „M j ú et“, nebo se rovnou jako dražitel
registruje v sekci „Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti
registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen
„Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulá je umíst n na portálu www.exdrazby.cz
v sekci „M j ú et“ nebo v informa ním banneru detailu této dražby na portálu
www.exdrazby.cz umíst ného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražb p ihlásí
kliknutím na tla ítko „P ihlásit se k dražb “.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být ú edn
ov en nebo musí být Doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán
kvalifikovaným podpisovým certifikátem. V p ípad právnické osoby, obce, vyššího územn

samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou
uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s. ., jejíž oprávn ní musí být prokázáno listinou, jež
musí být ú edn ov ena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být ú edn
ov ena. ádn vypln ný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující
oprávn ní jej podepsat, musí být doru eny soudnímu exekutorovi n kterým z níže
uvedených zp sob a v p ípad , že p vodn písemné dokumenty budou doru ovány
elektronicky, musí být p evedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze
dokument . Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vypln ní Registrovaným
dražitelem ke dni konání této dražby starší šesti m síc .
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávn ní jej podepsat, doru í
Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi n kterým z t chto zp sob :
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci „M j ú et“,
b) zasláním prost ednictvím ve ejné datové sít , a to bu na elektronickou adresu
exekutorského ú adu kamil.kosina@seznam.cz, nebo do datové schránky soudního
exekutora – ID : tfsg8mx,
c) zasláním v písemné form držitelem poštovní licence,
d) osobn v sídle soudního exekutora Mgr. Kamila Košiny, Exekutorský ú ad
Prachatice, Zdíkov 79, 384 73 Stachy.
VII.
Práva a závady spojené s nemovitostmi : nebyly zjišt ny.
VIII.
Závady, které prodejem nemovitostí v dražb nezaniknou, jako jsou v cná b emena,
o nichž to stanoví zvláštní p edpisy, nájem bytu a další v cná b emena a nájemní práva,
u nichž zájem spole nosti vyžaduje, aby nemovitosti zat žovala i nadále (§336a odst. 1
písm. c) o.s. .) : nebyly zjišt ny.
IX.
Vydražitel je oprávn n p evzít vydražené nemovitosti s p íslušenstvím dnem následujícím
po vydání usnesení o p íklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozum t soudního exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s p íslušenstvím, nabylo-li
usnesení o p íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení
o p íklepu (§336l odst. 1 a 2 o.s. .).
K zaplacení nejvyššího podání je ur ena zákonná lh ta 10 dn od právní moci p íklepu v
ípad , kdy cena dosažená vydražením bude nižší než 5 mil. K . Pokud bude cena vyšší
než 5 mil. K , je zákonná lh ta pro zaplacení stanovena na 30 dn od právní moci
íklepu.
Nejvyšší podání je t eba zaplatit na shora uvedený ú et exekutora p evodem z ú tu
vydražitele u banky nebo složením v hotovosti u exekutora.
X.
Soudní exekutor upozor uje, že p i rozvrhu podstaty se mohou oprávn ný, ti, kdo do
ízení p istoupili jako další oprávn ní, a další v itelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajišt ných zástavním právem, než pro které
byl na ízen výkon rozhodnutí, jestliže je p ihlásí nejpozd ji do zahájení dražebního jednání,

jestliže v p ihlášce uvedou výši pohledávky a jejího p íslušenství a prokáží-li je p íslušnými
listinami. K p ihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího p íslušenství nebude uvedena,
se nep ihlíží (§336f o.s. .).
XI.
Soudní exekutor vyzývá oprávn ného a ty, kdo p istoupili do ízení jako další oprávn ní, a
ostatní v itele povinného, kte í požadují uspokojení svých pohledávek p i rozvrhu
podstaty (§336f o.s. .), aby soudnímu exekutorovi sd lili, zda žádají zaplacení svých
pohledávek, a upozor uje, že nepožádají-li o zaplacení p ed zahájením dražebního
jednání, m že vydražitel dluh povinného v i nim p evzít (§336g o.s. .).
XII.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu (§267 o.s. .),
aby je uplatnil u soudního exekutora a aby takové uplatn ní práva prokázal nejpozd ji
ed zahájením dražebního jednání, a upozor uje, že jinak k jeho právu nebude p i
provedení exekuce p ihlíženo.
XIII.
Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, že je mohou
uplatnit jen v dražb jako dražitelé. Ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká.
Hodlá-li n kdo uplatnit p i dražb své p edkupní právo, musí je prokázat nejpozd ji p ed
zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ješt p ed zahájením dražby rozhodne
usnesením, zda je p edkupní právo prokázáno. Proti tomuto usnesení pak není odvolání
ípustné.
XIV.
Dražitelé v elektronické dražb nemohou init stejná podání – elektronický systém dražeb
s dostate nou p esností rozlišuje asovou posloupnost podání a pozd jší podání ve stejné
výši nep ipustí. Každé další podání tedy musí p evyšovat p edcházející u in né podání,
a to nejmén o stanovený nejnižší možný p íhoz. Zákaz init stejná podání se nevztahuje
na dražitele s prokázaným p edkupním právem.
Pokud by p esto došlo systémem elektronické dražby k akceptaci stejného podání (byly by
systémem elektronické dražby p ijaty v naprosto stejný okamžik) a nebude-li možno ud lit
íklep zájemci s p edkupním právem, pak soudní exekutor ur í vydražitele losem. Termín
a místo provedení losování bude oznámeno v systému elektronické dražby na portálu
www.exdrazby.cz .
Po skon ení dražby bude v systému elektronických dražeb zve ejn na osoba, která u inila
nejvyšší podání v dražb a výše nejvyššího podání. Od okamžiku tohoto zve ejn ní b ží
osobám, které mají právo vznést námitky proti ud lení p íklepu, lh ta 15 minut, ve které
mohou vznést námitky proti ud lení p íklepu. V p ípad , že budou podány námitky proti
ud lení p íklepu, rozhodne soudní exekutor o t chto námitkách usnesením, které zve ejní
v systému elektronické dražby. V p ípad , že budou námitky shledány d vodnými,
pokra uje dražba vyvoláním p edposledního podání; výše tohoto podání bude obsažena
v usnesení, kterým bude soudním exekutorem rozhodnuto o námitkách s ur ením
okamžiku, od kterého je možné init další podání. Dražba pokra uje do doby, dokud jsou
in na další podání ( l. I.). Proti usnesení o rozhodnutí o námitkách proti ud lení p íklepu
není odvolání p ípustné.

XV.
Usnesení o p íklepu se v elektronické podob zve ejní v systému elektronické dražby na
portálu www.exdrazby.cz a doru í se osobám dle ust. §336k o.s. ..
Pou ení : Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání oprávn ný, ti, kdo do ízení
istoupili jako další oprávn ní, povinný a osoby, které mají k nemovitosti
edkupní právo, v cné právo nebo nájemní právo, a to do 15 dn ode dne jeho
doru ení u podepsaného soudního exekutora.
Odvolání jen proti výrok m uvedeným v bod I., II., VI., VII., IX., X., XI., XII.,
XIII, XIV, XV, není p ípustné.
Ve Zdíkov , dne 25.2.2013

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Ve smyslu ust. §336c odst. 1) o.s. . se tato dražební vyhláška doru uje :
- oprávn nému
m, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní
- povinnému
- osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi známo, že mají k nemovitosti p edkupní
právo, v cné právo nebo nájemní právo
- osobám, které již p ihlásily své vymahatelné pohledávky, nebo pohledávky zajišt né
zástavním právem za povinným a p íslušnými listinami je prokázaly
- Finan nímu ú adu a obecnímu ú adu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž
obvodu má povinný své bydlišt (sídlo, místo podnikání) – obecní ú ad, v jehož
obvodu je nemovitost, se žádá, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah
uve ejnil zp sobem v míst obvyklým
- obecnímu ú adu obce, s rozší enou p sobností, v jehož obvodu je nemovitost
íslušnému katastrálnímu ú adu –
íslušný katastrální ú ad se žádá, aby
vyhlášku nebo její podstatný obsah uve ejnil zp sobem v míst obvyklým
ední deska Exekutorského ú adu v Prachaticích
m, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpe ení, p ísp vek na státní politiku
zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní
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