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Sp. zn. 135EX 5206/13 - 41

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka,
Chomutov

Exekutorský

úrad Chomutov,

se sídlem Revolucní 48, 430 01

poverený k provedení exekuce v usnesení o narízení exekuce, vydaném Okresním soudem v Breclavi ze dne 13.12.2013,
c.j. 41 EXE 1391/2013-11,
proti povinnému:

II Oros Jirí
bytem Brod nad Dyjí 161, Brod Nad Dyjí, RC:
Orosová Andela

491007/xxx;

bytem Brod nad Dyjí 161, Brod Nad Dyjí, RC:

565807/xxxx

21

na návrh oprávneného:

Komercní banka a.s.
se sídlem Na Príkope 33, Praha 1, IC: 45317054,
práv. zast. advokátem JUDr. JosefKešner, advokát, se sídlem Lukavecká 1732,
Praha 9, Horní Pocernice, PSC: 19300, IC: 71329731

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávnenému pohledávku ve výši 37.645,42 Kc, náhradu nákladu soudního
nalézacího rízení ve výši 44.337,30 Kc a povinnosti povinného uhradit oprávnenému náklady oprávneného ve smyslu §
87 odst. 2 zák. c. 120/200 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ve výši urcené v príkazu k úhrade nákladu,

I

vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona c. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekucní cinnosti (exekucní
rád) a o zmene dalších zákonÍ1 (dále jen "e.r.") a ve vazbe na § 336b zákona c. 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen "o.s.r.") ve veci exekuce proti povinnému na návrh oprávneného toto

usnesení o narízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)
I. Dražební jednání se koná elektronicky

prostrednictvím

elektronického

systému dražeb na adrese:

http://drazby .exekucecv .cz/

Zahájení dražebního jednání dne 11.12.2014 v 13:00:00 hodin.
Ukoncení dražebního jednání: Dražební jednání bude ukonceno dne 11.12.2014 v 13:30:00 hodin za podmínky, že
dražitelé neuciní ani nejnižší podání. V prípade aktivních podání bude dražební jednání ukonceno udelením príklepu.

II. Predmetem dražby jsou následující nemovitosti:
A- spoluvlastnický podíll/3 povinné c.l na nemovitostech, a to:
Nemovitostí
Pozemky
Parcela

St.

Výmera[m2]

15/6

Na pozemku stoji
Stavby
Typ stavby
Cást obce,

c.

Brod nad Dyjí,

Druh

pozemku

ZpUsob využití

95 zastavená p~ocha a
nádvorí
stavba:
Brod nad Dyjí,C.p.

161, rod.dum

budovy

c.p.

ZpUsob och~-any

ZpÚsob ochrany

161

rod.di':un

St.

15/6

zapsané pro Katastrální pracovište Breclav (Katastrální úrad pro Jihomoravský kraj), obec: Brod nad Dyjí,
katastrální území: Brod nad Dyjí, list vlastnictví: 449,
B- spoluvlastnický podíll/3 povinné c.2 na nemovitostech, a to:
Pozemky
Parcela

St.

Výmera{m2] Druh pozemku

15/6

Na pozemku stoji
Stavby
Typ stavby
Cást obce,

Zpusob ;?yuži ti

zastavená pl,ocha a
nádvorí
sténcba: Brod nad Dyjí, c.p.

Zpt~sob oohrany

95

c.

bucJovy

Brod nad Dyjí, c.p.

161

8pt/sob využiti

Na

rod. dum

St.

161, rod.dum

parcele

ZpÚsob ochrany

15/6

zapsané pro Katastrální pracovište Breclav (Katastrální úrad pro Jihomoravský kraj), obec: Brod nad Dyjí,
katastrální území: Brod nad Dyjí, list vlastnictví: 449.
[Shora uvedené nemovitosti tvorí jeden funkcní celek a budou draženy s príslušenstvím a soucástmi jako jeden
celek.]
III. Poradové císlo dražebního jednání: 1. (slovy: první)
IV. Výsledná cena dražených nemovitostí, jejich príslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patrících k
dražebnímu celku ciní cástku ve výši 310.200,- Kc (slovy tristadesettisícdveste korun ceských) a byla urcena
usnesením soudního exekutora Mgr. Jana Peroutky, Exekutorský úrad Chomutov, sp.zn. 135 EX 5206/13 - 37 ze
dne 11.08.2014 na základe posudku znalce Equity Solutions Appraisals s.r.o. ze dne 07.09.2014, pod c.j. 3141399/2014, jehož predmetem bylo ocenení nemovitostí a jejich príslušenství a jednotlivých práva závad s nimi
spojených.
V. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou tretin výsledné ceny nemovitostí, jejich príslušenství, práva jiných
majetkových hodnot patrících k dražebnímu celku tj. ve výši 206.800,- Kc (slovy dvestešesttisícosmset korun
ceských).

VI. Výše jistoty se stanoví podle okolností prípadu, nejvýše však v cástce neprevyšující
podání. /Dle § 336h odst. 2 o.s.r. se stanovuje, že složení jistoty se nevyžaduje.!

tri ctvrtiny nejnižšího

Výši jistoty stanoví soudní exekutor ve výši 20.000,- Kc (slovy dvacettisíc korun ceských). Zájemci o koupi dražených
nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu pred zahájením dražby bud' v hotovosti do poklady soudního exekutora, a to v
predstihu nejpozdeji hodinu pred konáním dražby, po té již nebude možno složit dražební jistotu v hotovosti do
pokladny soudního exekutora, nebo platbou na úcet soudního exekutora vedený Raiffeisenbank a.s., c.ú.
469281000115500, variabilní symbol bude pridelen každému úcastníkovi dražebního jednání individuálne.
K platbe na úcet soudního exekutora lze prihlédnout jen tehdy, bylo-li hodinu pred zahájením dražebního jednání
zjišteno, že na úcet soudního exekutora také došla. Z techto duvodu je vhodné, aby jistotu na úcast pri dražbe
nemovitostí skládali na pokladnu soudního exekutora, ci na úcet soudního exekutora v predstihu nejméne 10 dnu, aby
nedošlo k prípadným nesrovnalostem v rámci bankovních prevodÚ. Zájemci o dražbu jsou povinni pred zahájením
dražebního jednání prokázat úhradu stanovené jistoty.
VII. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni se zaregistrovat do systému elektronických dražeb na adrese:
http://drazby.exekucecv.cz/nejméne
3 dny pred zahájením dražby (pro tuto možnost registrace je nutné mít platný
kvalifikovaný
certifikát vystavený
certifikacní autoritou), zasláním formuláre
(formulár k dispozici na
http://drazby.exekucecv.cz/s
overeným podpisem do sídla úradu Revolucní 48, 430 01 Chomutov, v tomto prípade je
nutné dorucení nejméne 2 pracovní dny pred zahájením dražebního jednání, nebo osobne v sídle úradu, Revolucní 48, 430
01 Chomutov.
VIII. Práva a závady spojené s nemovitostí:

o Zástavni právo e:x;ekutorské
- k zajišteni pohledávky ve výši 60.261,72 Kc s príslušenstvím,
náklady soudního nalézaciho rizení a náklady exekuce
- k podílu i.d. 1/3
Oros Jirí, <Lp. 161, 69181 Brod nad nyji, RC/ICO:
Komercnibanka, a. s., Na prikope
R-C/I.,CO:
45317054
Parce1a: St.
15/6
V-191/2014-704
St:avba: Brod nad Dyji, ci.p. 161 V-191/2014-7'04
Listina Exekucní príkaz o zrízeni exekutorského zást.avniho práva na nemovitosti 135EX5206/2013 -1.0 ze dne 16. Ql. 2014. Právní úcinky zápis,u ~e dni 16.01. 2014. Zápis
proveden dne 15.0'4.2014.
Poradi k 16. 01.2.01415:05
o Zástavni právo exekut:orské
- k zajišteni pohledávky ve výši 60.261,72 Kc s príslušenstvím,
náklady sou'dního nalé,zacihorízeni a náklady exekueJ8'
- k podílu ~d. 1/3
Kom~rcnibanka, a. s ..' Na prikope
Or.osováAnde.la,'ci.p. 161, 69181 Brod nad nyjí,
RC/ICO:45317054
15/6
V-191/2014-704
Parcela: St.
Stavba: Brod nad Dyji, ci.p. 161 V-191/2014-704
Listina Exekucni pri.kaz o zriz.eni exekutors.kého zást:avni:hopráva na nemovitosti 135EX5206/2013 -10' z.e dne 1,6.011.2014. Právní úci.nky zápisu k,e dni 16.01. 2.014. Zápi.s
proveden dne 15.04.2014.
V-191/2014-?04

Poradí

Je

16 ..01. 20114 15: 05

o Zástavni právo smluvní
dle cl,ánku II. smlouvy:
1.) k zajištení jistíny a p,rislu,:$enství plynoucí z pohledávek zástavniho verit.le
liverové smlO'uvyc. 15908070, 15908097, 15908118 v ce,lkové výši 750 OOO,-Kc

z

2.) ve výši 536 000, -Kc vcetne príslušenství
Parce1a: St.
15/6
WustenrO't - stavebni sporitelna
V-806/2003-'736
a. s.,. Na hrebenech II 1718/8,
Stavba: Brad nad, Dyji, c.p. 161 V-806/2003-736
Hude, 14000 Praha 4, RC/ICO:
471.15289
Lis tina Smlouva O'zríz'ení zástavnihO' práva pO'dlceO'bc.z . - smlO'uvaze dne 11. 06.20,03. Právní
úcinky vkladu práva ke dni 03.07.2003.
o P~up,ni

práva

Parcela: St.
1516
WustenrO't - stavební spO'rite~na
V-806/2003-736
a.,s., Na hrebenech II 1718/8"
Stavba: Brad nad Dyjí, c.p. 161 V-80612003-736
Nusle, 14000 Praha 4, RC/ICO:
471.15289
Listina Smlouva O'zrízení vecného predkupniho práva ze dne 11.06.2003. Právní licinky
vk1adu práva ke dni 03.07. 2(}'03.
IX. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbe nezaniknou, jsou vecná bremena, o nichž to stanoví zvláštní
predpisy, nájem bytu a další vecná bremena a nájemní práva, u nichž zájem spolecnosti vyžaduje, aby nemovitost
zatežovala i nadále (§ 69 e.r. ve spojení s § 336a odst. 1 písmo c) o.s.r.):
X. Vydražitel je oprávnen prevzít vydraženou nemovitost (vydražený funkcní soubor nemovitostí) s príslušenstvím dnem
následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udelení príklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumet soudního
exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s príslušenstvím, nabylo-li usnesení o udelení príklepu
právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udelení príklepu. Predražitel je oprávnen prevzít
vydražené nemovitosti s príslušenstvím dnem následujícím po dni, kdy mu bylo doruceno usnesení o predražku.
Predražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité veci s príslušenstvím, nabylo-li usnesení o predražku právní moci a
zaplatil-li predražek (ustanovení § 336ja odst. 1 o.s.r.), a to ke dni vydání usnesení o predražku.
XI. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepripouští dražbu (§ 52 e.r. ve spojení s § 267 o.s.r.), aby je
uplatnil u soudu a aby takové uplatnení práva prokázal nejpozdeji pred zahájením dražebního jednání, a upozornuje, že
jinak kjeho právu nebude pri provedení exekuce prihlíženo.
XII. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovitosti nájemní právo nebo vecné bremeno nezapsané v katastru
nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávneného z vecného bremene
bydlení, aby takové právo soudu oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne príklepem.
XIII. 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 vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištených
zástavním právem, než pro které byl narízen výkon rozhodnutí, jestliže je prihlásí nejpozdeji do (datum zahájení
dražebního jednání), jestliže v prihlášce uvedou výši pohledávky a jejího príslušenství a prokážou-li je príslušnými
listinami. K prihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího príslušenství nebude uvedena se neprihlíží (§ 336f
o.s.r.) . Prihlášky veritelu poskytují další informace (závady váznoucí na nemovitosti jsou již urceny) o tom, do jaké míry
je nemovitost zadlužena a co mohou jednotliví veritelé ocekávat od rozvrhu, tedy v jakém rozsahu budou uspokojeni.
Prihláška je podáním urceným soudnímu exekutorovi a musí vedle obecných náležitostí obsahovat oznacení veritelem
uplatnované pohledávky a její výši s príslušenstvím ke dni dražebního jednání. Z povinnosti prokázat pohledávky
listinami plyne požadavek, že tyto listiny musí být pripojeny k prihlášce v originále, v overené kopii ci v
konvertované podobe kvalifikované listiny, poprípade predloženy soudnímu exekutorovi nejpozdeji pred výzvou k
vlastní dražbe. Opoždené prihlášky soudní exekutor odmítne. K prihláškám, které budou smerovat vuci manželovi
(manželce) povinného, nebude soud pri rozvrhu rozdelované podstaty prihlížet, nebot manžel (manželka povinného) není v
tomto rízení povinný a nejde o majetek v spolecném jmení manželu. Soudní exekutor vyzývá veritele, kterí již
exekutorovi dorucili svou prihlášku pohledávky vuci povinnému, aby tuto vycíslili vcetne príslušenství ke dni
dražebního jednání.

XIV. Soudní exekutor upozornuje oprávneného, ty, kdo do rízení vstoupili jako další oprávnení, a další veritele a
povinného, že mohou poprít prihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zarazení do skupiny a poradí, a to
nejpozdeji do 15 kalendárních dnu ode dne zverejnení oznámení podle § 336p odst. 1, nebo v téže lhute žádat, aby
k rozvržení rozdelované podstaty bylo narízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání ucineným pozdeji se neprihlíží.
XV. Soudní exekutor upozornuje dražitele, že se pripouští,
zástavního práva na vydražené nemovitosti.

aby nejvyšší podání bylo doplaceno úverem se zrízením

XVI. Soudní exekutor upozornuje osoby, které mají k nemovitosti predkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražbe
jako dražitelé. Predkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem. Hodlá-li
nekdo uplatnit pri dražbe své predkupní právo, musí je prokázat nejpozdeji pred zahájením dražebního jednání. Soudní
exekutor ješte pred zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda predkupní právo je prokázáno. Udelením príklepu
predkupní právo zaniká. Proti tomuto usnesení není odvolání prípustné. Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v
dodatecne urcené lhute, soudní exekutor narídí další dražbu (§336m odst.2 o.s.r.).
XVII. Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zamestnanci soudu, soudní exekutori, zamestnanci soudních exekutoru,
povinný, manžel povinného (prípadne bývalý manžel(ka) povinného, pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve
spolecném jmení manželu), vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 o.s.r. a ti, jimž v nabytí veci brání zvláštní právní
predpis.
XVIII. Vzhledem k tomu, že o.s.r. ani e.r. neupravuje bližší informace a podrobnosti ohledne dražitele, vychází soudní
exekutor subsidiárne ze zákona c. 26/2000 Sb., zákon o verejných dražbách, který dražebníkovi ukládá povinnost, že
osoby a veci musí být oznacovány zpusobem vylucujícím jejich zámenu. U fyzické osoby musí jít o takové oznacení,
které jednoznacne vylucuje zámenu osob, pricemž nezpochybnitelným identifikátorem je rodné císlo fyzické osoby, které
však podléhá zvláštnímu režimu. V prípade dražby nemovitostí, katastrální Úrad vyžaduje identifikaci vydražitele jeho
rodným císlem. Z tohoto duvodu je v dražební praxi v rozporu se zákonem na ochranu osobních údaju obvyklé, že fyzická
osoba se jednoznacne identifikuje svým rodným císlem. Pro zpracování techto Údaju platí zvláštní režim dle zákona c.
101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju. Na základe výše uvedené skutecnosti soudní exekutor poucuje všechny dražitele,
že bude pro jejich registraci vyžadovat sdelení rodného císla, jinak budou vylouceni z dražby (netýká se právnických osob
jako dražitelu). Pri samotné dražbe nemovitostí již dražitelé o této skutecnosti nebudou soudním exekutorem poucováni.
XIX. V systému elektronických dražeb je zaznamenán presný cas jednotlivých podání, a tudíž nemuže být ucineno
shodné podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší, jinak k nemu nebude prihlíženo. Jednotlivá podání se zvyšují
minimálne o 1.000,-Kc. To neplatí pro dražitele, kterým svedcí predkupní právo, tito jsou pred udelením príklepu
systémem vyzýváni k využití práva uplatnit predkupní právo za dosažené nejvyšší podání.
XX. Usnesení o udelení príklepu bude zverejneno na el. úrední desce soudního exekutora.
XXI. Námitky proti udelení príklepu vydražiteli lze uplatnit v casovém horizontu peti minut od systémového prohlášení
"potretí". O tomto jsou úcastníci dražby vyrozumeni on-line.
Úcastníci dražebního jednání, kterí nemají prístup k datové síti internet, nebo nevlastní zarízení potrebné k pripojení
mohou po predchozí domluve využít k úcasti na dražbe zarízení v sídle exekutorského úradu. V tomto prípade je nutné
požádat o umožnení prístupu nejméne hodinu pred zahájením dražebního jednání.
Nabude-li usnesení o udelení príklepu právní moci a zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ve stanovené lhute, stává
se vydražitel vlastníkem vydražené nemovitosti ke dni udelení príklepu.
Nezaplatí-li vydražitel
delší než jeden mesíc,
uvedené v § 3361 odst.
dražební jednání (§ 69

nejvyšší podání ani v dodatecné lhute, kterou mu soud usnesením urcil a která nesmí být
nepredloží-li vydražitel smlouvu o úveru, nebylo-li nejvyšší podání doplaceno ve lhute
4 nebo nezaplatil-li predražitel ve stanovené lhute predražek, soudní exekutor narídí další
e.r. ve spojení s § 336m odst. 2 o.s.r.).

Poucení: Proti této dražební vyhlášce není odvolání prípustné.

V Chomutove dne 13.10.2014
Dorucí se:
- oprávnený (právní zástupce)
- povinný (právní zástupce)
_ osoby, o nichž je známo, že mají k nemovitosti predkupní právo, vecné právo nebo nájemní právo
_ osoby, které již prihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištené zástavním právem
- financní úrad a obecní úrad, v jejichž obvodu je nemovitost
_ financní úrad a obecní úrad, v jejichž obvodu má povinný trvalé bydlište
- príslušná zdravotní pojištovna
- príslušná okresní správa sociálního zabezpecení
- príslušný katastrální úrad
- obecní úrad s rozšírenou pusobností, v jehož obvodu je nemovitost
- vyvesit na úrední desku
_ soudním exekutorum, jejichž exekucní príkazy zatežují nemovitost

Mgr. Jan Peroutka, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úrad Chomutov
Za správnost vyhotovení:
Blanka Kubelková

vyvešeno: 13.10.2014
vyvešeno elektronicky:
snato:

13.10.2014

