C. j. 099

EX r8l2l03-43

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám, lJ,120 00
Praha 2, pověřený vedením exekuce nazákladě usnesení Okresního soudu veZnojmě ze dne 8. 9.
2003, č, j, Nc 455912003-6, kterym byla naíízena exekuce podle r,lrkonatelného platebniho rozkazu
Okresního soudu ve Znojmě ze dne |8.2.2003,ě. j.14 Ro 1212003-25 ve věci

oprávněného APOLLO LEASING

spol. s r.o.,IČO: ilfl1603, se sídlem O. Beníškové
1556l12,301 00 Plzeň, zastoupení Zdeněk Vlček JUDr., advokát se sídlem Na
Roudné 18,301 65 Plzeň
proti

povinnému
pro r,l,moženípeněžitépohledávky

rozlrodl takto:

vydává

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠrU
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

L
Dražba nemovit}ch věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.okdrazby.cz

Zahájení elektronické dražby: dne 14.03.2019 od 13:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou
dr

ažíteléěinit podaní).

Ukončeníelektronické dražby: nejdříve dne 14.03.2019 ve 13:30 hodin. Dražba se však koná,
dokud dražíte\éčinípodaní (§ 336i odst. 4 zikona ě. 9911963 Sb., oběanský soudní řád, v platném
znéní(dále jen ,,o.s.ř.")) _ bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamŽikem
ukončenídražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činípodaní a okamžik ukonČení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učiněnípodání. BudouJi poté činěna dalšípodánÍ,
postup dle předcházející věťy se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněnéhopodání pět minut, aniž
by bylo učiněno dalšípodaní má se za to, že dražitelé již nečini podání a dražba koněÍ. Sledování
elektronické dražby je veřejně přístupné.

il,
Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:
_ parcela St,22 o výměře 475 m2 _ zastavénáplocha a nádvoří
Součástí je stavba; Vysočany, č,p. l0, r,od. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.. St.22
- parcela č, I77l\1 o ýměr*e 216 m2 - trvalý travní porost
- parcela č,233lI o qýměře 86 m2 - zahrada
- parcela ě.23312 o výměře 37I m2 - zahrada

katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec 595144 Vysočany, katastrální Územi 787850 VYsoČanY u
Znojma,.ruli.t, vlastnictvi č, 28, se všemi součástmi a příslušenstvím,které tvoří zejména stodola
a venkovní úprar,ry,

vše zapsáno v

II

I.

Výsledná cena dražených nemovidch věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení Činí
75.000,00 Kč (slovy: sedmdesátpěttisíckorunčes§ch).
Iv.
dražených nemovitých věcí uvedených Pod
bodem IL tohoto usnesení a ieiictr příslušenství,práv a jiných majetkoých hodnot, Patřících
k draženémucelku a činíěástku 50.000,00 Kč (sloly: padesáttisíckorunČeských),

Nejnřší podání se stanoví ve

ýši 2/3 qýsledné ceny

V.

Výše jistoty pro dražbu nemovit/ch věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se urČuje
v částóe zo.oóo,oo Kč (slovy: dvácettisíckorunčes§ých). Zájemci o koupi draŽených nemovitlch
věcí jsou povinni zaplatrtjistbtu nejpozději 1 hodinu před draŽbou v hotovosti u Exekutorského
uřadú prďha 1 JUD;. Ivo Luhana, nebo nejpozději 2 dny před dražbou na ÚČet tohoto Úřadu,
vedený u Komerění banlry, a.s., č.ú.zl-ýígslglzlZl}1Jlď, v.s.: 181203, s,s.: rodné ČÍslo/IČO
zájemce o dražbu.
na účetexekutora lze přihlédnoutjen tehdy, bylo-li ve stanovené lhŮtě zjiŠtěno, Že najeho
účettaké došla. Do elektronicÉ dražby buáou připuštěni jen dražítelé,kteří takto zaPlatili draŽební

K platbě

jistotu do uvedeného termínu. Hodlá_li osoba,jížsvědčípředkupní právo toto Právo uPlatnit Při
'dražbé,
jednaní
musí je uplatnit nejpozději ve lhůtě pěti dnů před konáním prvního draŽebního
(v této lhůtě musí Úýt uplatnení předkupního pníva věetně důkazŮ doruěeno soudnímu exekutorovi).
Ěokud nebude preatupni právo shoia uvedeným způsobem uplatněno a prokŽnáno, nebude
v případě dalšíhó dražebníhó jednání k později uplatněnému předkupnímu právo přihlÍŽeno. Soudní
exekuto, ještě před zahájeiím vlastní dražby roáodne usnesením, zďa předkuPní Pláv9 ie
prokázánó (toto ioáodnuú buae zveřejněno při zahájení dražby v elektronickém sYstému draŽbY),
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

u.

Práva azávady spojené s nemovit,ými věcmi: nebyly zjištěny.

VIL
to
Závady, které prodejem nemoviých věcí v dražbénezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž
zájem
stanoví zv|áštní předpisy, nájem bytu a dalšívěcná břemena a nájemní práva, u nichž
nebyly
jedná
se o tyto závady:
společnosti vyžaduje, aby nemovité věci zatěžova|a i nadále a
zjištěny.

VIII.
Příklep bude udělen tomu, kdo učinínejvyššípodání.
vydrazitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s pr*íslušenstvímdnem následujícímPo
uáělení prifuepů. o tomle r,ydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem
a zaPlaÍil'-i
vyďražeÁé nemovité věci s příslušenstvím,nabylo-li usnesení o příklepu Právní moci
nejvyššípodání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

x.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do ÍÍzeni
přistoupili jako dalšíoprávnění a dalšíuarit"te povinného domáhat uspokojení jiý9h
iry*at ut.mých pohledávek nebo pohledávek , zajíšténýchzástavním právem, neŽ pro které bYla
iuřír"nu"*lku"ě, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jedntínÍ, jestliŽe v PřihláŠce
uvedou výši pohledavry a 3ejiho příslŇnsfií a prokáží-li je příslušnýmilistinami. K PřihláŠkám,
v nichž rýs" pot t"dávk} nebo jejího příslušenstvínebude uvedena, se nepřihlÍŽÍ.

jde-li o Prodej
Soudní exekutor upozorňuje osobu odpovědnou za správu domu a pozemku,
jednotky v domě, že se můžedomáhát uspokojení pohledávky související se správou domu a
por"*k vůčivlastrríku jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatněna u soudu Žalobou Podle
čarti tr.ti a jestliže ji přihiásí ne3poŽdcji do zahájení dražebního jednání a přihláŠka bude obsahovat
jejího
náležitosti podle § i:er oast. z á r, s poučením,že přihlášky, v nichž výše pohledávkY nebo
příslušenstvínebude uvedena, soud (soudní exekutor) odmítne.
X.
Soudní exekutor vyúváoprávněného aw, kdo přistoupili do iízeníjakodalŠÍoprávněnÍ, a ostatní
věřitelé povinného, ktefí požadujíuspokojení sqých pohledávek při rozvrhu Podsta§,
je exekutor uPozorňuje,
aby exekutorovi sdělili, zda žádají zaplaceni sqých pohledávek a zároveř.
že nepožád.ají-lio zaplacení píeá zffiením dražebního jednáni, můžer,ydraŽitel dluh povinného
vůčinim pŤevzit.

K,
je
Soudní exekutor w4vá každého,kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř,), abY
uplatnil u soudu u iay takové uplatnění práva prokáza\ nejpozději před zahájením draŽebního
jinakk jeho právu nebude při provedení exekuce PřihlÍŽeno.
1eanani a upozorňuj e, že

XIL

Soudní exekutor upozorňuje osobyo které mají k nemovité věci předkupní právo, že je mohou
uplatnit jen v dražbě jako dražitelé.Udělením příklepu předkupní právo zaniká.

XilI.
Registrace dražitelůdo systému elektronických fuažeb probíhá prostřednictvím webového
formuláře na adrese www okdra zby. cz, sekce Re gistrace/Přihlášení,

XIv,
Způsob elektronick é dražby

:

1. Dlažby se můžezúčastnitjen registrovaný

ověřený uživatel portálu www,okdrazby.cz,
2. Povinný se nesmí účastnitdražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může
jako ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnitďražby v postavení povinného
a příslušímu právo podat námitky proti udělení příklepu.
3. Dražiteli nebo povinnému, ktery nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou
dražbu, exekutor umožnína předchozí písemnévyžádání v sídle úřadu přístup
k technickému vybavení.
4. Na porlálu www.okdrazby.cz v sekci pt'ipravované dražby dražitel zvolí nemovitou věc,
kterou chce dražit,
5. Po připsáni dražebnijistoty na bankovní účetexekutora a splnění podmínek účastina dražbě
dle tohoto usnesení je dražitel oprávněn v dražbépŤlhazovat.
6. V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétnídražby svým
uživatelským jménern a heslem do systému, poté můžepřihazovat,
7 , Dražitelénemohou v dražbě činit shodná podání, Dalšípodání tedy musí být vždy vyššínež
předchozí učiněnépodání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To
neplatí pro dražitele, kterym svědčípředkupní právo - v případě, že bude učiněno stejné
podání dražitelem, kterému svědčípředkupní právo a nebude učiněno podání lyšší,bude
udělen příklep dražitelijemuž svědčípředkupní právo.
8. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání dle § 336j odst. 1 věta
druhá o.s.ř. se činíelektronickým losem z číse|I až 99 na základě kliknutí uživatele ihned
po ukončeníelektronické ďražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyššímčíslembude
udělen příklep.
9. Příhozy se činítak, že do příslušnéhookénka dražite| vypíšečástku příhozu (musí být stejná
či lyššínež stanovený minimální pŤihoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou
menší než minimálnípříhoznezobrazí a má se zato, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko
přihodit je podání učiněno a zobtazí se jako nejr,yššípodání spolu s uživatelským iménem
dražite\e, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.
10. Po skončenídražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu,
která učinila nejr,yššípodání v dražbě a qfši nejr,ryššíhopodání.
l 1. Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejr,l,ššípodání a r,"ýši nejr,yššíhopodání, béží
osobám, které mají právo vznésínámitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které
mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti
udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zver'ejní v systému
elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuj e dražba
vyvoláním předposledního podání; v opačnémpřípadě exekutor udělí příklep,
|2.Dražitelům,kterym nebyl udělen příklep se vrátí zap7acenájistota po skončenídražby.
Dražebníjistotase nevrací tomu dražiteli, kteý podal námitky proti udělení příklepu, ato až

do doby, než usnesení o přiklepu nabude právní moci.
13.

Usnesení o příklepu

se

v

elektronické podobě zveŤejní prostřednictvím sYstému

elektronickýctr_dražeb a doručíse osobám dle § 336k občanskéhosoudního řádu.

poučení:Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Brně do 15 dnŮ
od jeho dor-učení p.o.iř.dni.tvím podepsaného soudního exekutora JUDr, Ivo Luhana,
Exekutorský úřadiraha 1, se sídlem Karlovo náměstí I7,120 00 Praha 2. Proti tomuto
jako dalŠÍ
usnesení 11ohog podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do Ťizeni přistouPili
oprávnění, povinn1; a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné Právo
IL,
něuo najeÁí právo. odvoiáni jen proti výrokům označeným v dražebníqihlášce L,
VI., VIII.-XIV. není přípustné.

JUDr. Ivo Luhan, v.r.
soudní exekutor

Praha dne 08.01 ,2019

Za

správnost vyhotovení: Haunerová Milena, zatněstnanec pověřený soudním exekutorem.

bez otisku razítka a bez podpisu, se jednó o dokument doruČovaný
účastník,kterému byl listinný stejnoPis dokumentu doruČen, mŮŽe
poštovních
služeb.
prostiednicwím provozovatele
'písemně
podobě, opatřeného el. podpisem na jím uvedenou el, adresu nebo
el.
v
dokumentu
tohóto
požódai o zaslání
můžev s{dle exekutorského úřadu požádat o předóní tohoto dokumentu no techniclE nosiČ dat.

V případě doručenítohoto

dokumentu

