EXEKUTORSKÝ Ú AD PLZE -M STO
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek

Dominikánská 8, 301 00 Plze
Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd

Spisová zna ka: 134 EX 16050/12 - 429
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek, Exekutorský ú ad Plze -m sto, se
sídlem Dominikánská 8, 301 00 Plze , pov ený provedením exekuce na základ
usnesení: Okresního soudu v Teplicích ze dne
19.11.2012,
.j. 65 EXE
822/2012-17, kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Rozsudek Okresního soudu v Teplicích ze dne 25.5.2010,
.j. 20 C
121/2003-358Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3.8.2012, .j. 12
Co 54/2011-436, 12 Co 51/2011-436Usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne
3.6.2010, .j. 20 C 121/2003-361Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze
dne 23.3.2012, .j. 12 Co 54/2011-431, 12 Co 51/2011-431, ve v ci oprávn ného:
Tomá Pocar, bytem Mikovcova p.1444 / o.3, eská Lípa 470 01, R :, právní
zástupce JUDr. Ivo Koula, advokát se sídlem Krupská p.28 / o.30, Teplice 415
01,
proti povinnému:
Milan Tomek, bytem Gagarinova
p. 1433, Teplice Trnovany 415 01,
I : 11469692, nar. 17.08.1959,
k uspokojení pohledávky
oprávn ného ve vý i
105 000,00 K s p íslu enstvím: úrok z prodlení 3,00%
ro n z ástky 21 000,00 K od 1.4.2003 do zaplacení, úrok z prodlení 3,00%
ro n z ástky 84 000,00 K od 1.4.2003 do zaplacení, náklady p edcházejícího
ízení 12 382,50 K , náklady p edcházejícího
ízení 34 380,00 K , náklady
p edcházejícího ízení 352,00 K , náklady oprávn ného: 11 495,00 K , jako i k
úhrad náklad exekuce,
vydává toto usnesení o na ízení dra ebního jednání DRA EBNÍ VYHLÁ KU.
I.

Dra ební jednání se koná
dne 10.06.2020 ve 13:00 hod.
prost ednictvím elektronického systému dra eb na internetové adrese
www.exdrazby.cz
Ukon ení elektronické dra by: nejd íve dne 10.06.2020 v 14:00 hod. Dra ba
se v ak koná, dokud dra itelé iní podání (§ 336i odst. 4 zákona . 99/1963
Sb., ob anský soudní
ád), bude-li v posledních p ti minutách p ed
stanoveným okam ikem ukon ení dra by u in no podání, má se za to,
e
dra itelé stále iní podání a okam ik ukon ení dra by se posouvá o p t
minut od okam iku u in ní podání. Budou-li poté in na dal í podání, postup
dle p edcházející v ty se opakuje. Uplyne-li od posledního u in ného podání
p t minut, ani by bylo u in no dal í podání, má se za to, e dra itelé ji
ne iní podání a dra ba kon í.
Podání je bráno za u in né, pouze v p ípad , e bylo systémem elektronických dra eb
dra iteli zp tn potvrzeno
podání se objeví on-line v seznamu p ijatých podání a
takté je dra iteli potvrzeno e-mailem.

II.
P edm tem dra by jsou nemovitosti :
pozemek ve spole ném jm ní man el , vý e podílu povinného 1/2, na pozemku
705/9 o vým e 228m²

.

nemovitost se nachází na katastrálním území Lysec v obci B any a je zapsána v
katastru nemovitostí vedeném: Katastrální ú ad pro Ústecký kraj se sídlem v
Ústí nad Labem - Katastrální pracovi t Teplice, na listu vlastnictví . 113
Oce ovaný pozemek se nachází cca 850 m severozápadn od okraje zastav né ásti
obce Lysec v místní ásti Pytlíkov. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného
tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o vým e 195 m2.
Pozemek je na východní, západní a ji ní stran ohrani ený d ev ným oplocením.
Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a d ev ná kolna. Pozemek je sva itý
k jihovýchodní stran . V dob oce ování byl pozemek vyu ívaný jako zahrada. K
pozemku vede nezpevn ná cesta nacházející se na pozemku parc. . 704, který je
ve vlastnictví obce B any.
P ípojky IS jsou v dosahu.
V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení venkovské - zastav né a
zastavitelné území.
Sou ástí oce ované nemovité
nemovité v ci je oplocení.

v ci

jsou

porosty.

P íslu enstvím

oce ované

V cná b emena nebyla zji t na.
III.

Výsledná cena dra ených nemovitostí je 33.000,00 K .

IV.

Vý e nejni

V.

Dra ební jistota není vy adována.

VI.

Jako dra itel se m e elektronické dra by ú astnit pouze osoba, která
- je Registrovaným dra itelem pro dra by probíhající na portálu
www.exdrazby.cz,
- proká e svou toto nost,
- k této dra b
se na portálu www.exdrazby.cz p ihlásí a na ú et
soudního exekutora a
- zaplatí dra ební jistotu ve vý i stanovené touto dra ební vyhlá kou v
l. V.
Registrovaným dra itelem se stane ka dá osoba (fyzická i právnická),
která se jako dra itel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to bu
zm nou ji d íve provedené základní registrace na Registraci dra itele
v sekci M j ú et , nebo se rovnou jako dra itel registruje v sekci
Registrace .
Registrovaný dra itel proká e svou toto nost
Dokladem o prokázání
toto nosti registrovaného dra itele pro dra by probíhající na portálu
www.exdrazby.cz
(dále jen
Doklad o prokázání toto nosti ), jeho
formulá je umíst n na portálu www.exdrazby.cz v sekci M j ú et nebo v
informa ním banneru detailu této dra by na portálu www.exdrazby.cz
umíst ného v sekci Moje dra by poté, co se k této dra b p ihlásí
kliknutím na tla ítko P ihlásit se k dra b .
Podpis Registrovaného dra itele na Dokladu o prokázání toto nosti musí
být ú edn
ov en nebo musí být doklad o prokázání toto nosti v
elektronické verzi podepsán kvalifikovaným podpisovým certifikátem. V

ího podání

iní: 22.000,00 K .

p ípad právnické osoby, obce, vy ího územn samosprávného celku nebo
státu musí být Doklad o prokázání toto nosti podepsán osobou uvedenou v
ust. § 21, 21a a 21b o.s. ., její
oprávn ní musí být prokázáno
listinou, je musí být ú edn ov ena, nebo jejich zástupcem, jeho plná
moc musí být ú edn
ov ena.
ádn
vypln ný a podepsaný Doklad o
prokázání toto nosti a listiny prokazující oprávn ní jej podepsat, musí
být doru eny soudnímu exekutorovi n kterým z ní e uvedených zp sob a v
p ípad ,
e p vodn
písemné dokumenty budou doru ovány elektronicky,
musí být p evedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze
dokument . Doklad o prokázání toto nosti nesmí být ode dne jeho vypln ní
Registrovaným dra itelem ke dni konání této dra by star í esti m síc .
Doklad o prokázání toto nosti s listiny prokazujícími oprávn ní jej
podepsat, doru í Registrovaný u ivatel soudnímu exekutorovi n kterým z
t chto zp sob :
a) Ulo ením na portálu www.exdrazby.cz v sekci M j ú et .
b) Zasláním prost ednictvím ve ejné datové sít , a to bu na adresu
elektronické podatelny exekutorského ú adu info@exekutors.cz nebo do
datové schránky soudního exekutora
ID: pvw8xd
c) Zasláním v písemné form dr itelem po tovní licence.
d) Osobn v sídle soudního exekutora Mgr.Ing. Ji ího Pro ka, Exekutorský
ú ad
Plze -m sto, Dominikánská 13/8, 301 00 Plze . V tomto p ípad
není
nutné ú ední ov ení podpisu na Dokladu o ov ení toto nosti, za
p edpokladu,
e Registrovaný dra itel podepí e Doklad o ov ení
toto nosti p ed soudním exekutorem a proká e se mu platným ú edním
pr kazem.
VII. S nemovitostmi nejsou spojena

ádná práva ani

VIII. Prodejem v dra b

ádné závady.

nezaniknou

ádné závady.

IX.

Vydra itel je oprávn n p evzít vydra ené nemovitosti s p íslu enstvím
dnem následujícím po vydání usnesení o p íklepu; o tom je vydra itel
povinen vyrozum t soudního exekutora. Vydra itel se stává vlastníkem
vydra ených nemovitostí s p íslu enstvím, nabylo-li usnesení o p íklepu
právní moci a zaplatil-li nejvy í podání, a to ke dni vydání usnesení o
p íklepu.

X.

Soudní exekutor upozor uje, e p i rozvrhu podstaty se mohou oprávn ný,
ti, kdo do ízení p istoupili jako dal í oprávn ní, a dal í v itelé
povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zaji t ných zástavním právem, ne
pro které byla na ízena
exekuce, jestli e je p ihlásí nejpozd ji do zahájení dra ebního jednání,
jestli e v p ihlá ce uvedou vý i pohledávky a jejího p íslu enství a
proká í-li je p íslu nými listinami. K p ihlá kám, v nich
vý e
pohledávky nebo jejího p íslu enství nebude uvedena, se nep ihlí í.

XI.

Soudní exekutor vyzývá ka dého, kdo dosud p ihlásil jiné vymahatelné
pohledávky nebo pohledávky zaji t né zástavním právem, ne pro které byl
na ízen výkon rozhodnutí, aby p ihlá ku doplnil o p esné vy íslení vý e
pohledávky a jejího p íslu enství ke dni konání dra by a prokázal je
p íslu nými listinami. K p ihlá kám, které nebudou
ádn
dopln ny,
soudní exekutor nep ihlí í. (§ 336f o.s. ., ve zn ní ú inném p ed
novelou . 334/2012 Sb.)

XII.

Soudní exekutor vyzývá, aby oprávn ný, ti, kdo p istoupili do ízení
jako dal í oprávn ní, a ostatní v itelé povinného, kte í po adují

uspokojení svých pohledávek p i rozvrhu podstaty, soudnímu exekutorovi
sd lili, zda
ádají zaplacení svých pohledávek. Soudní exekutor
upozor uje,
e nepo ádají-li o zaplacení p ed zahájením dra ebního
jednání, m e vydra itel dluh povinného v i nim p evzít.
XIII. Soudní exekutor vyzývá ka dého, kdo má právo, které nep ipou tí dra bu,
aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatn ní práva prokázal soudnímu
exekutorovi nejpozd ji p ed zahájením dra ebního jednání. Soudní
exekutor upozor uje, e jinak k jeho právu nebude p i provedení exekuce
p ihlí eno.
XIV.

Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovitostem p edkupní
právo, e je mohou uplatnit jen v dra b jako dra itelé a e ud lením
p íklepu p edkupní právo zaniká. Hodlá-li n kdo uplatnit p i dra b své
p edkupní právo, musí je prokázat nejpozd ji p ed zahájením dra ebního
jednání. Soudní exekutor je t p ed zahájením dra by rozhodne usnesením,
zda je p edkupní právo prokázáno. Proti tomuto usnesení pak není
odvolání p ípustné.

XV.

Osoba odpov dná za správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky
v dom , se m e domáhat uspokojení pohledávky související se správou
domu a pozemku v i vlastníku jednotky, pokud tato pohledávka byla
uplatn na u soudu
alobou podle
ásti t etí o.s. . a jestli e ji
p ihlásí nejpozd ji do zahájení dra ebního jednání a p ihlá ka bude
obsahovat nále itosti podle § 336f odst. 2 a 3 o.s. . P ihlá ky, v nich
vý e pohledávky nebo jejího p íslu enství nebude uvedena, soudní
exekutor odmítne.

XVI.

Po skon ení dra by bude v systému elektronických dra eb zve ejn na
osoba, která u inila nejvy í podání v dra b a vý e nejvy ího podání.
Od okam iku tohoto zve ejn ní, b í osobám, které mají právo vznést
námitky proti ud lení p íklepu lh ta 5 minut, ve které mohou vznést
námitky proti ud lení p íklepu. V p ípad , e budou podány námitky proti
ud lení p íklepu, rozhodne soudní exekutor o t chto námitkách usnesením,
které zve ejní v systému elektronické dra by. V p ípad ,
e budou
námitky shledány d vodnými, pokra uje dra ba vyvoláním p edposledního
podání
toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto
o námitkách. Zárove bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je
mo no init dal í podání.

XVII.

Usnesení o p íklepu se v elektronické podob
zve ejní v systému
elektronické dra by a doru í se osobám dle § 336k o.s. ., ve zn ní
ú inném p ed novelou . 334/2012 Sb.

Pou ení:

Proti
tomuto
usnesení
mohou
podat
odvolání
jen
oprávn ný, ti, kdo do
ízení p istoupili jako dal í
oprávn ní, povinný, man el povinného, a osoby, která
mají k nemovitostem p edkupní právo, v cné právo nebo
nájemní právo.
Odvolání se podává do 15 dn
usnesení u soudního exekutora;
Krajský soud v Plzni.

o

od doru ení tohoto
odvolání rozhoduje

Odvolání jen proti výrok m uvedeným
VI., VIII. a XVII. není p ípustné.

v bod

I.,

II.,

U p o z o r n

n í:
Ve smyslu ust. § 336 odst. 3 OS obecní ú ad, v jeho
obvodu je nemovitost, vyhlá ku nebo její podstatný
obsah uve ejní zp sobem v míst
obvyklým, p íslu ný
katastrální ú ad vyhlá ku nebo její podstatný obsah
uve ejní na své ú ední desce.

V Plzni dne 7.5.2020
Mgr. Ing. Ji í Pro ek, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: Mgr. Tereza Horáková
z pov ení soudního exekutora
Mgr. Ing. Ji ího Pro ka

