C.j. 123 EX 96/05-68
17 Nc 2116/2005-5

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Libor Cink, poverený provedením exekucena základe usnesení Okresního soudu v
Breclavi (dále jen exekucní soud) ze dne 9.6.2005, cj. 17 Nc 2116/2005-5, kterým byla narízena exekuce dle zák. c.
120/2001 Sb. (dále jen er) vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Breclavi ze dne 30.11.2004, c.j. lRo
1338/2004-14 (dále jen exekucní titul) k uspokojení pohledávky oprávneného: Acron Czech, s.r.o., ICO 49 70 20 41,
se sídlem Praha
Thurnova
Mgr. Jirímsídlem
Špotem,
Wagnerovo
nám. 1541, sproti
povinnému:
David6, Oros,
r.c. ,.998/3.?'.ilne
r .- 1
ICOzast.
69 731781,
BrodAK
nadBeroun,
Dyjí 161,
v cástce 4.240.50,-Kc
2%
úrokem z prodlení rocne od 23.8.2003 do zaplacení z cástky 4.240,50 Kc a pro náklady predcházejícího rízení ve
výši 5.250,- Kc, nákladu exekuce oprávneného a exekutora proti povinnému, narizuje dražební jednání nemovitých
vecí
takto:
I.

Opakovaná
dražba nemovitostí uvedených ve výroku II. se koná dne
kancelári Exekutorského úradu BrecIav, Nám. T.G. Masaryka 17, BrecIav.

11.11.2013

v 10:00

hodin, v

II. Predmetem dražby jsou nemovitosti povinného:
spoluvlastnický

podíl id. 1/3 na objektu

a nádvorí, pozemku parcela
pro obec a katastrální
pracovište

bydlení

c.p. 161 na pozemku parcela c. St. 1~/6 - zastavené

ploše

c. St. 15/6 - zastavená plocha a nádvorí; nemovitosti jsou zapsány na LV c. 449

území

Brod

nad Dyjí u Katastrálního

úradu pro Jihomoravský

kraj, katastrální

Mikulov.

III. Shora uvedené nemovitosti budou draženy s príslušenstvím a soucástmi dle výroku II.
IV. Ocenitelná práva a závady váznoucí na nemovitostech zjišteny nebyly.
Závady, které prodejem v dražbe nezaniknou zjišteny nebyly.
V. Výsledná cena dražených nemovitostí byla stanovena na základe znaleckého posudku a uvedena v pravomocném
usnesení ze dne 18.7.2008, c.j. 123 EX 96/05 -25 a ciní cástku spoluvlastnického podílu nemovitostí ve výroku II.
300.000 Kc (§ 336a obcanského soudního rádu, dále jen o.s.r.).
VI. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny dražených nemovitostí se všemi soucástmi a
príslušenstvím a ciní cenu nemovitostí 150.000,- Kc (§ 336m odst.3 o.s.r.).
VII. Minimální príhozje stanoven cástkou na nemovitosti 10.000 Kc.
VIII. Výše dražební jistoty nemovitostí je stanovena na cástku 50.000,- Kc. Zájemci o koupi dražených nemovitostí
jsou povinni složit jistotu bud' pred dražbou v hotovosti proti príjmovému dokladu v sídle Exekutorského Úradu
Breclav nebo platbou na Úcet soudního exekutora Mgr. Libora Cinka vedený u CSOB a.s., pobocka Breclav, c.ú.
19 53 98 468/0300, var. symbol 0100962005. K platbe na úcet se prihlédne jen tehdy, bylo-Ii pred zahájením
dražebního jednání prokazatelne zjišteno, že platba na Úcet soudního exekutora také došla, proto musí být
dražební jistota hrazená na úcet soudního exekutora uhrazena nejpozdeji do 8.11.2013 ( § 336 e odst.2 o.s.r.). Pri
dražbe je treba predložit doklad o zaplacení na úcet a sdelit prípadne císlo úctu k navrácení složené jistoty.
Dražitelum, kterým nebude udelen príklep, bude složená dražební jistota vrácena nejpozdeji do trí dnll po
skoncení dražebního jednání; jestliže však podali proti príklepu námitky, vrátí se jim po právní moci usnesení o
príklepu (§ 336 j odst.5 o.s.r.).
IX. Príklep bude udelen tomu, kdo uciní nejvyšší podání (§ 336j odst.! o.s.r.).
Lhutu k zaplacení nejvyššího podání stanoví soudní exekutor v usnesení o príklepu. Tato lhuta pocíná dnem právní
moci príklepu a nesmí být delší než dva mesíce. Na nejvyšší podání se zapocte vydražitelem složená jistota (§ 336j
odst.40.s.r.).
Nejvyšší podání je treba zaplatit na shora uvedený úcet exekutorského úradu, šekem nebo prevodem z Úctu
vydražitele u banky nebo složením v hotovosti u exekutorského úradu proti potvrzení.
X. Vydražitel je oprávnen prevzít vydraženou nemovitost s príslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o
príklepu; o tomje vydražitel povinen vyrozumet soudního exekutora.

Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s príslušenstvím za splnení podmínek, že usnesení o príklepu
nabylo právní moci a zaplatil-Ii ve stanovené lhute nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o príklepu ( § 3361
odst.l,2 o.s.r.).
XI. Soudní exekutor upozornuje, že pri rozvrhu podstaty se mohou oprávnený, ti, kdo do rízení pristoupili jako další
oprávnení, a další veritelé povinného domáhat uspokojení jiných pohledávek za povinným, priznaných exekucním
titulem, uvedeným v § 274 o.s.r., a nebo jiných pohledávek za povinným, zajištených zástavním právem, než pro
které byla narízena tato exekuce, jestliže je prihlásí nejpozdeji do zahájení dražebního jednání. Oprávnený a ten,
kdo do rízení pristoupil jako další oprávnený, mohou své pohledávky prihlásit, jen jestliže jim byly priznány
vykonatelným exekucním titulem, uvedeným v § 274 o.s.r. po právní moci usnesení o narízení exekuce.
V prihlášce musí být uvedena výše pohledávky vcetne jejího príslušenství, jejíhož uspokojení se veritel domáhá,
jinak k ní nebude prihlédnuto.
K prihlášce musí být pripojeny listiny, prokazující, že jde o pohledávku priznanou vykonatelným exekucním
titulem uvedeným v § 274 o.s.r. a nebo o pohledávku zajištenou zástavním právem na prodávaných nemovitostech
(§ 336f odst.1,2 o.s.r.) ..
XII. Soudní exekutor vyzývá oprávneného a ty, kdo pristoupili do rízení jako další oprávnení, a ostatní veritele
povinného, kterí požadují uspokojení svých pohledávek pri rozvrhu podstaty, aby soudnímu exekutorovi sdelili, že
žádají o zaplacení svých pohledávek pri rozvrhu podstaty, a upozornuje, že nepožádají-Ii o zaplacení pred
zahájením dražebního jednání, muže vydražitel vuci nim dluh povinného prevzít. Prevzetím dluhu nastoupí
vydražitel na místo povinného; souhlas veritele se pritom nevyžaduje. Je-Ii pohledávka, do níž nastoupil vydražitel
místo povinného jako dlužník zajištena zástavním právem na prodávaných nemovitostech, pusobí zástavní právo
vuci vydražiteli (§ 336g o.s.r.).
XIII. Soudní exekutor vyzývá osoby, které tvrdí, že mají právo nepripouštející dražbu (§ 267 o.s.r.), aby je uplatnili u
soudu vylucovací (excindacní) žalobou na vyloucení prodávaných nemovitých vecí z exekuce. Podání takovéto
žaloby jsou povinni prokázat nejpozdeji pred zahájením dražebního jednání, jinak k jejich právu nebude pri
provedení exekuce prihlíženo a nemuže být uplatneno na újmu vydražitele.
XIV. Exekutor upozornuje osoby, které mají predkupní právo k draženým nemovitostem, že je mohou uplatnit jen
v dražbe jako dražitelé a udelením príklepu jim predkupní právo zanikne ( § 3361 odst.3 o.s.r.).
XV. Poplatníkem dane z prevodu nemovitostí je v souladu s § 8 odst.l, písm.c) zák.c. 357/1992 Sb., o dani dedické,
darovací a dani z prevodu nemovitostí, vydražitel jako nabyvatel nemovitosti, který je povinen zákonem stanovenou
dan z prevodu nemovitosti odvést príslušnému správci dane.
XVI. Jako dražitelé nesmí analogicky k § 336h odst.4 o.s.r. vystupovat soudní exekutor, zamestnanci soudního
exekutora, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst.2 o.s.r., a ti, jimž v nabytí veci brání
zvláštní právní predpis.
Dražitelé jsou povinni prokázat svoji totožnost a zapsat se do seznamu dražitelu; poté jim bude prideleno dražební
císlo. Zastupování dražitele je prípustné jen na základe speciální plné moci, podpis zmocnitele musí být úredne
overen podle ceského práva (§ 336h odst.3 o.s.r.).
XVII. Zájemci o dražbu mohou v prípade zájmu nahlédnout v kancelári Exekutorského úradu v Breclavi, nám. T.G.
Masaryka 17, do znaleckého posudku c. 2464/2008 ze dne 20.6.2008, kterým bylo znalcem provedeno ocenení
dražených nemovitostí, do príslušného listu vlastnictví a do této dražební vyhlášky.
Zájemci o dražbu si mohou nemovitost prohlédnout za úcasti soudního exekutora, ci jím povereného pracovníka,
po predchozí telefonické domluve. Soudní exekutor se pokusí zajistit soucinnost povinného s umožnením této
prohlídky.
XVIII. Tato dražební vyhláška se vyvešuje na úrední desce soudního exekutora a zverejnuje dalším vhodným zpusobem.
Poucení:

Proti tomuto usnesení, a to výrokum V.,VI. a VIII lze podat odvolání do 15-ti dnu ode dne jeho dorucení
prostrednictvím soudního exekutora ke Krajskému soudu v Brne.
Odvolání se podává ve trojím písemném vyhotovení.
Odvolání mohou podat jen oprávnený, ti, kdo do rízení pristoupili jako další oprávnení, povinný a osoby
mající k nemovitosti predkupní, vecné nebo nájemní právo.
Proti zbývajícím výrokum tohoto usnesení není odvolání prípustné (§ 336c odst. 5 osr).

V Breclavi dne 26.9.2013·
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