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Spisová zna ka: 134 EX 06198/19 - 161
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 Olomouci ze dne
2.7.2019,
.j. 50 EXE
4313/2019-12, kterým byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Sm ne ný platební rozkaz M stského soudu v Praze ze dne 17.7.2018, .j. 13 Cm
100/2018-15, ve v ci oprávn ného:
eskoslovenská obchodní banka, a. s., se
sídlem Radlická p.333 / o.150, Praha - Praha 5 150 00, I : 00001350, právní
zástupce JUDr. Martin Bjalon ik, advokát se sídlem Václavské nám stí
p.846 /
o.1, Praha - Nové M sto 110 00,
proti
povinnému:
Milan Ora ko, bytem Hn votín
p.158, Hn votín 783 47,
I :
76092364, nar. 13.05.1985,
k uspokojení pohledávky oprávn ného ve vý i
1 147 988,44 K s p íslu enstvím: úrok 6,00 % ro n z ástky 1 147 988,44 K
od 17.4.2018 do zaplacení, náklady p edcházejícího
ízení 105 652,20 K ,
odm na ze sm ne ného peníze 3 827,00 K , náklady oprávn ného: 16 335,00 K ,
jako i k úhrad náklad exekuce,
vydává tuto DRA EBNÍ VYHLÁ KU.
I.

Na izuje se první dra ební jednání, které se koná
dne 31.03.2020 ve 13.00 hod.
prost ednictvím elektronického systému dra eb na internetové adrese
www.exdrazby.cz
Ukon ení elektronické dra by: nejd íve dne 31.03.2020 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 nemovité v ci :

nacházejících se v katastrálním území Hn votín
. 640158 v katastru
nemovitostí
vedeném Katastrálním pracovi t m Olomouc, na území obce Hn votín, na listu

vlastnictví

. 1162:

- Pozemek ve spole ném jm ní man elu odpovídající id. 1/2 podílu povinného, p.
íslo 460, o vým e 306 m2 (zahrada)
Oce ovaný pozemek se nachází v ji ní zastav né
ásti obce Hn votín.
Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je
pozemek vedený jako zahrada o vým e 306 m2. Pozemek je ohrani ený drát ným
oplocením s ocelovými sloupky. Na pozemku se nachází n kolik porost . V dob
oce ování byl rovinný pozemek neudr ovaný. K pozemku vede nezpevn ná cesta
nacházející se na pozemku parc. . 437/20, který je ve vlastnictví paní Jolany
Chlápkové.
P ípojky IS jdou v dosahu do 60 m. P ípojky nebylo mo né ov

it.

Sou ástí oce ované nemovité v ci jsou porosty.
III.

Výsledná cena dra ených nemovitých v cí je 147.000,00 K .

IV.

Nejni í podání ve vý i dvou t etin výsledné ceny dra ených nemovitých
v cí a jejich p íslu enství iní: 98.000,00 K .

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 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
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 8, 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.

V cná b emena, vým nky a nájemní, pachtovní i p edkupní práva, která
prodejem nemovitých v cí v dra b nezaniknou, nebyla zji t na.

VIII. P íklep bude ud len tomu, kdo u iní nejvy í podání. U iní-li více
dra itel
stejné nejvy í podání, ud lí soud p íklep tomu dra iteli,
kterému sv d í p edkupní právo nebo výhrada zp tné koup . Není-li
p íklep takto ud len, ud lí jej dra iteli, který podání u inil jako
první.
Vydra itel je oprávn n p evzít vydra ené nemovitosti s p íslu enstvím
dnem následujícím po doplacení nejvy ího podání, nejd íve v ak po
uplynutí 15 denní lh ty ode dne zve ejn ní usnesení o ud lení p íklepu
k podávání návrh na p edra ek v souladu s ustanovením § 336ja odst. 1
ob anského soudního
ádu (dále jen
OS ). byl-li v ak podán takový
návrh, nemovitou v c s p íslu enstvím lze p evzít dnem následujícím po
dni, kdy bylo p edra iteli doru eno usnesení o p edra ku.
Vydra itel se stává vlastníkem vydra ené nemovité v ci 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 ud lení p íklepu. P edra itel se stává
vlastníkem
nemovité
v ci
s p íslu enstvím,
nabylo-li
usnesení
o
p edra ku právní moci a p edra ek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
IX.

Soudní exekutor vyzývá ka dého, kdo má právo, které nep ipou tí dra bu
dle ustanovení § 52 exeku ního ádu zákona . 120/2001 Sb. (dále jen
E ) ve spojení s ustanovením § 267 OS , aby je uplatnil u soudu, a aby
takové uplatn ní práva prokázal u soudního exekutora nejpozd ji p ed
zahájením dra ebního jednání, jinak k jeho právu nebude p i provedení
exekuce p ihlí eno.

X.

Soudní exekutor vyzývá ka dého, kdo má k nemovité v ci nájemní
i
pachtovní právo, vým nek nebo v cné b emeno nezapsané v katastru
nemovitostí, které není uvedeno v dra ební vyhlá ce, nejde-li o nájemce
bytu, vým nká e, je-li sou ástí vým nku právo bydlení nebo oprávn ného
z v cného b emene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil
a dolo il ho listinami, jinak takové právo zanikne p íklepem nebo
v p ípad zem d lského pachtu koncem pachtovního roku.

XI.

Soudní exekutor upozor uje,
e oprávn ný, dal í oprávn ný a dal í
v itelé povinného se mohou 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. P ihlá ka musí obsahovat tyto nále itosti:
a) vý i pohledávky a jejího p íslu enství, jejího uspokojení se v itel
povinného domáhá,

b) vy íslení pohledávky ke dni konání dra by,
c) údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka pat í,
d) skute nosti významné pro po adí pohledávky,
P ihlá ka musí spl ovat nále itosti dle ustanovení § 42 OS , a z podání
musí být patrné, kterému soudnímu exekutorovi je ur eno, kdo jej iní,
které v ci se týká a co sleduje a musí být podepsáno a datováno.
K p ihlá ce
musí
být
p ipojeny
listiny
prokazující,
e
jde
o
vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zaji t nou zástavním právem,
leda e tyto skute nosti vyplývají z obsahu spisu. Opo d né nebo neúplné
p ihlá ky budou usnesením odmítnuty.
V itel je povinen bezodkladn
oznámit soudu zm ny týkající se
p ihlá ky, ke kterým do lo po jejím doru ení soudu. P i neoznámení
v itel odpovídá za kodu tím zp sobenou.
XII.

Soudní exekutor upozor uje oprávn ného, dal ího oprávn ného a dal í
v itele povinného, e mohou pop ít p ihlá ené pohledávky co do jejich
pravosti, vý e za azení do skupiny a po adí, a to nejpozd ji do 15 dn
ode dne zve ejn ní oznámení o p ihlá ených pohledávkách, nebo v té e
lh t
ádat, aby k rozvr ení rozd lované podstaty bylo na ízeno jednání
dle ustanovení § 69 E ve spojení s ustanovením § 336p odst. 1 OS ;
k námitkám a ádosti o jednání u in ným pozd ji nebude p ihlí eno.

XIII. Soudní exekutor upozor uje dra itele, e se nep ipou tí, aby nejvy í
podání bylo doplaceno úv rem se z ízením zástavního práva na vydra ené
nemovité v ci.
XIV.

Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovité v ci p edkupní
právo nebo výhradu zp tné koup , e ho mohou uplatnit jen v dra b jako
dra itelé. Ud lením p íklepu p edkupní právo nebo výhrada zp tné koup
zanikají, nejde-li o p edkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka
pozemku k právu stavby, p edkupní právo stavby k pozemku a vlastníka
pozemku ke stavb nebo zákonné p edkupní právo, která ud lením p íklepu
nezanikají. Hodlá-li n kdo uplatnit p i dra b své p edkupní právo nebo
výhradu zp tné koup , musí je uplatnit nejpozd ji ve lh t p ti dn p ed
zahájením dra ebního jednání (v této lh t
musí být uplatn ní
p edkupního práva nebo výhrady zp tné koup
v etn
d kaz
doru eny
soudnímu exekutorovi). Pokud nebude p edkupní právo nebo výhrada zp tné
koup shora uvedeným zp sobem uplatn na a prokázána, nebude v p ípad
dal ího dra ebního jednání k pozd ji uplatn nému p edkupnímu právu nebo
výhrad zp tné koup p ihlí eno.

XV.

Soudní exekutor upozor uje na to,
e pozemek, na který se vztahuje
exekuce prodejem nemovitých v cí, není zatí en právem stavby.

XVI.

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.

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. ., p i em ve
zve ejn ném usnesení o p íklepu se neuvád jí údaje, podle nich je mo no
identifikovat vydra itele. Osoby, jen nejsou vylou eny z dra by (§336h

odst.4 o.s. .), mohou ve lh t 15 dn ode dne zve ejn ní usnesení o
ud lení p íklepu soudnímu exekutorovi písemn navrhnout, e vydra enou
nemovitou v c cht jí nabýt alespo za ástku o tvrtinu vy í, ne bylo
u in no nejvy í podání. Podaný návrh musí obsahovat nále itosti podle §
42 o.s. . a podpis navrhovatele musí být ú edn
ov en. Navr ený
p edra ek musí být ve stejné lh t i zaplacen.
Pou ení:

Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné.

U p o z o r n

n í:

V Plzni dne 28.02.2020

Ve smyslu ust. § 336c odst. 3 OS obecní ú ad, v jeho
obvodu je nemovitá v c, vyhlá ku nebo její podstatný
obsah uve ejní zp sobem v míst obvyklým.
Mgr. Ing. Ji í Pro ek, v.r.
soudní exekutor

