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USNESENI
Soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem ostrava - Mariánské

Hory, Stojanovo náměstí 118'73, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v
olomouci ze dne 01'02'2OO8, Sp. Zn. 47 Nc 435712008-11, které nabylo právní moci dnem 26.03.2008 a kterým

byla nařízena exekuce platebního rozkazu okresního soudu v olomouci čj' 60 Ro 37161200l-l l ze dne

22.10.2001ve věci:

oprávněného : CEZ Prodej' s.r.o.' se sídlem Duhová 425lI, Praha 4,

Praze, odd. C, vl. č. 106349'
zast. advokátem Mgr. David Jiinger, se sídlem 28.

Mariánské Hory

proti

povinnému : Josef Švanda, bytem Třebčín 54' Lutín, PSč: 783 49,nar.08.07.1955

pro : t3.293,60 Kč s příslušenstvím

vydává tuto

dražební vyhlášku
(naÍízeni dražebního jednání - elektronická dražba)

1. Dražební jednání (dražba) se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systómu dražeb na

adrese :

Zzhájení elektronické dražby : dne 21.06.2012 v 09:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání)

Ukončení dražby : dne2Í.06.20L2 v 10:00 hod. (nejčasnější moŽný okamžik skončení draŽby).

Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání ($ 336i odst. 4 o.s.ř.).
Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení &ažby učiněno podání, má se za

to, Že ďražltelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamŽiku učinění
podání. Budou-li poté činěna další podání postup dle předchazející věty se opakuje' Uplyne-li od posledního
učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za Ío, že dražitelé již nečiní podání a
ďraŽbakončí. Podáníie bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb draŽiÍeli
zpětně potvrzeno zasIáním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem).

Bližší informace o dražbě na tel.č. 602 552 474.Technická podpora z 774740636.

2. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného ve lyši l/5 na všech nemovitostech, a to:

-budova č.p.354 - rod. dům, stojící na pozemku St.p.č. 120/1

-pozemku St. p.č. 120lI - zasÍavěná plocha a nádvoří, o výměře 284 m2
vše v k.ú' Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, okres olomouc, zapsáno na LV č,. 244 u Katastrálního
úřadu pro olomouc$ kraj' Katastrální pracoviště olomouc.

Shora uvedený spoluvlastnický podíl na nemovitostech a příslušenství a součástech bude dražen jako jeden

dražební celek.
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Z'vyjádření soudního znalce: Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, přízemní' částečně podsklepený. Dům byl
postaven přibližně v roce 1870 tradiční technologií. V pniběhu dalších let byly prováděny postupně částeěné
rekonstrukce. V roce 2008 byla provedena úprava navazujícího skladu ve dvorní části na pokoj' Nemovitost je
napojena na vodovod ze studny, veřejnou kanalízacj, rnoŽné napojení na plyn. Na dům navazuje ve dvorní části
prádelna o zastavěné ploše l7,20 m2' Jedná se o přízemní objekt, nepodsklepený.' obvodové zdivo cihelné venkovní
omítka vápenná. Podlaha betonová, okno dřevěné dvojité. V objektrr je proveden rozvod vody a elektřiny. Krov
pultový, střešní krytina plechová. Stáří objektu 60 let. Venkovní úpraqz : oplocení předzahrádky - ocelovó ránty z
ýplníz tyčoviny připevněné na ocelových sloupcích, délka plotu 12,30 m, l"ýška plotu 1,20 m, stáří 35 let,zpevněná
plocha betonová, ýměra 10,60 m2, stáÍí 45 let, zpevněná plocha beton ová dlažba 50/50, ýměra 22,30 m2, stáří 50
let, vstupní vrata plechová, stáří 30 let' vodovodní přípojka ze sfudny, délka 3,50 m, stáří 60 let, kanalizační přípojka,
délka přípojky 6,30 m, stáří přípojky 28 let'
V domě je bytová jednotkal + 4 s příslušenstvím. Ve smyslu $ 2 lyhl. č. 50112006 Sb' se jedná o rodinný dům'
Dispoziční řešení : 1.PP - sklep. 1.NP - kuchyň. Čtyři pokoje, koupelna, záchod' chodba, veranda.
Základy - základové pasy z prostého betonu s narušenou izolací proti zemní vlhkosti' obvodové zdivo smíšené -
pálené a nepálené cihly' Venkovní omítka břízolitová' Stropy s rovným omítaným podhledem, podlahy - PVC nebo
dlaždice. Schody standardní. okna dřevěná dvojitá, dveře plné a prosklené. Vytápění ústřední, kotel na tuhá paliva.
Příprava teplé vody pomocí bojleru. Vnitřní obklady - obložená van, koupe|na,záchod. Hygienické rybavení -yana,
umyvadlo, splachovací záchod' Vybavení kuchyně - uhelný sporák. Krov sedloý, střešní krytina p|echová. Dle
dostupných podkladů by| dům postaven přibližně v roce 1870.V letech 1951 - 1957 byla provedetra rekonstrukce -
vnitřní omítky, dveře, okna, podlahy,elektroinsta1ace'q'bavení kuchyně. Další provedené oprar'y : 1967 - venkovní
omítka, 1985 - střešní krytina, klempířské konstrukce, 1990 - vnitřní obklady, částečně podlahy, bojler, záchod,
koupelna, 2008 - úprava skladu na pokoj

PodlaŽí:
Název Výška
1.NP 2,60 m
l.PP 2,20 m
Součet: 4'80 m

Zastavěná plocha
12,10x8,20 + 2,0x2,80 + 7,60x4,0 - 135,22 m2
2,20x4,0 + 2,90x2,0 - 14,60 m2
149.82 m2

3. Výsledná cen^ dražených nemovitostí činí 220.000,- Kč.

4. Nejnižší podání se stanoví ve qýši dvou třetin výsledné ceny nemovitostí a jejich příslušenství, práv a jiných
majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, ve výši 146.667'-Kč..

Minimální přihoz se stanoví ve výši 1.000'- Kč.

5. Dražební jistota je stanovena ve výši 30.000,- Kč. Za1emci o koupi draŽených nemovitostí jsou povinni
složit dražebníjistotu takto :

- převodem naďepoziÍní účet soudního exekutora č.ú.505040761/0100, VS 5507081448, spec.sym.39908
u Komerční banky, a'S., pobočka ostrava, a to nejpozději 3 pracovní dny před zahájením elektronické
dražby. Do zprávy pro příjemce necht' draŽitelé uvedou uživatelské jméno, pod kteým jsou registrováni.
Nebude-li pÍed zahájením e|ektronické dražby provedení platby na účet soudního exekutora doloženo,
nebude k ní přihlédnuto.

- dražební jistotu nelze složit šekem, směnkou nebo platební kafiou

- dražebníjistota Se započitávávydražiteli do ceny dosaŽené vydraŽením

- dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, Se Vrátí sloŽená draŽebníjistota stejným způsobem, ja\im byla
složena, přičemŽ budou-li proti příklepu podány námitky, bude tato skutečnost řešena přednostně a jistota
vrácena po práVní moci usnesení o příklepu

- byla_li dražba Z]Tařena vydražitelem nebo lydražili předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena,
dražební jistota složená lrydražitelem Se použije na náhradu nákladů, které soudnímu exekutorovi a
účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vzniklatím, že nezaplat1l
nejlyšší podání, a, bylo_li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejlyšší podání, rozdíl na
nejvyšším podání. o těchto závazcích rozhodne soudní exekutor po jednání usnesením. Převyšuje-li
jistota $to závazky, zbývající část bude vrácena vydraŽiteli, který zmařil dražbu. Nepostačí-li k úhradě
závazků složená jistota, podá soudní exekutor podle tohoto r,ykonatelného usnesení návrh na naí'ízeni
exekuce proti vydražiteli. ($336n o.s.ř.)



_ dražebníjistotu lze skládat od zveřejnění dražby

6. Jako dražitel se můŽe elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem
pro draŽby probíhající na poftálu '"r,r:"rl'exiit'azb}'"ez, prokáže svou totožnost' ktéto ďražbě se na portálu
lvrlrr'-exrirazb}i'cz přihlásí ana účet soudního exekutora zaplaÍí ďražební jistotu ve výši stanovené touto
draŽební lyhláškou v čl. 5.

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fuzická i právnická), která se jako dražitel registnlje na
por1á|u rl,x'rv.c:irlrazi"y.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na .,Registraci
dražitel,e" v sekci .,Můj účet", nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci ..Registrace".-

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost ,,Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
pro draŽby probíhající na portálu www.exdrazby.cz" 1dále jen ..Doklad oprokázání totoŽnosti"). jehoŽ
formulář je umístěn na portálu www'exdrazby.cz v sekci .,Můj účet" nebo v informačním banneru detailu
této ďraŽby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci ..Moje dražb}z" poté, co se k této dražbě
přihlásí kliknutím na tlačítko ,, Přihlásit se k dražbě".

Podpis Registrovaného drďitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen' V případě
právnické osoby, obce' vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázáni
totožnosti podepsán osobou uvedenou vust. $ 21,2la a21b o.s'ř., jejíŽ oprávnění musí být prokázáno
listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena.

V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totoŽnosti
a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou autorizované
konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho r,yplnění Registrovaným
dražitelem ke dni konání této dražby starší šesti měsíců'

Doklad o prokázání totoŽnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný
uživatel soudnímu exekutorovi někter1ým z těchto způsobů:

a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci "Můj účet",

b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny
exekutorského úřadu podatelna@exekucniurad.cz a nebo do datové schránky soudního exekutora

- ID: kqsgSwz

c) zasláním vyplněného registračního formuláře drŽitelem poštovní 1icence.

7. S předmětnými nemovitostmi nejsou spojena práva a závady ve smyslu ustanovení $ 336a odst. 1 písm. b)
o.s'ř.

8. Závaďy, které prodejem v dražbě nezaniknou, jsou věcná bt'emena, o nichŽ to stanoví zvláŠtní předpisy'
nájem bytů a další věcná břemena a nájemní práva, o nichŽ zájem společnosti vyžaduje' aby nemovitosti
zatěžova1a i nadále ( $336a odst.1 písm. c) o.s.ř.)

Nebylo zjištěno, žeby na předmětných nemovitostechvázly závady, které dle $ 336a odst.1 písm. c) o's.t'.
prodejem nemovitostí v ďraŽbě nezaniknou'

9. Yyďražená cena, včetně dražební jistoty, jakož i peněžní prostředky vrácené ďražební jistoty, budou uloŽeny
na bezúročném účtu.

10. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po dni rydáni
usnesení o příklepu, o tom je povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem
vydražené nemovitosti s příslušenstvím nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-It nejvyšší
podání a to ke dni vydání usnesení o příklepu ($ 69 EŘ ve spojení s $ 336 l odst. l, 2 o.s.ř.). Vydražitel,
kteý se nestal vlastníkem r,ydražené nemovitosti, je povinen vrátit ji povinnému, lydat mu užiÍky a
nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitostí a jejím příslušenstvím ($ 69 EŘ ve
spojenís $ 336lodst.4o.s.ř.).

11. oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřítelé povinného. se mohou při
rozvrhu podstaty domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zásÍavním právem, než pro které byla exekuce nařízena, jestliŽeje přihlásí nejpozději dva dny přede
dnem, ve kterém má být zahájena dražba, jestliže v přihlášce uvedou ýši pohledávky a jejího
příslušenství aprokáží-ije příslušnými listinami v některé z forem předepsané touto vyhláškou pro Doklad
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o prokázání totožnosti (bod 6. této vyhláš$). K přihláškám, v nichž nebude uvedena qýše pohledávky nebo
jejího příslušenství, soudní exekutor nepřih|íŽí ($ 69 EŘ ve spojení s $ 336fo.s.ř.)'

12. oprávněný a ti, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění a ostatní věřitelé povinného' kteří požadují
uspokojení sých pohledávek při rozvrhu podstaty, se lyzyvqí, aby soudnímu exekutorovi sdělili, zda
žádají zaplacení svých pohledávek. NepoŽádají-li o zaplacení svých pohledávek nejpozději před zahájením
draŽebního jeďnání, může vydraŽitel dluh povinného vůči nim převzít. Převzetím dluhu nastoupí vydražitel
jako dlužník na místo povinného (s 69 EŘ ve spojení s $ 3369 o.s.ř.).

13. Soudní exekutor wzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (s 69 EŘ ve spojení s $ 267
o.s.ř.), aby toto právo uplatnil u soudního exekutora a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před
zahájením elektronického dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce dražbou
přihlíženo.

14. osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, je mohou uplatnit jen v dražbě jako draŽitelé, přičemž
předkupní právo musí býl prokázáno nejpozději před zahájením e|ekÍronické dražby. Hodlá-li někdo
uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je ptokázat listinami, doručenými soudnímu exekutorovi v
některé z forem předepsané touto lyhláškou pro Doklad o prokázání totoŽnosti (č1. rrr. této lyhlášky)
nejpozději dva dny přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Soudní exekutor ještě před
zahájením vlastní draŽby rozhodne usnesením, zda je předkupní právo prokázáno a toto usnesení soudní
exekutor zveŤejní v systému elektronické &ažby na portálu www.exdrazby.cz. Proti tomuto usnesení není
odvolání přípustné ($ 69 EŘ ve spojení s 336e odst 3) o.s'ř.). Předkupní právo zanlkádnem, kterym se stal
vy ďr ažitel j ej ím vl astníkem'

15. Po skončení dražby oznámí soudní exekutor nebo jeho zaměstnanec pověřený k provedení jednotlivých
úkonů dle exekučního řádu, prostřednictvím systému elektronic\ých dražeb na portálu www.exdrazby'cz
osobu, která učinila nejvyšší podání v dražbě a ýši nejlyššího podání. Vyjma dražitelů, kteým svědčí
předkupní právo, nemohou dražiteIé v elektronícké dražbě činit stejné podání. Další podání tedy musí být
vŽdy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo,
nebot' elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byt' k nim došlo ve zlomcích
sekundy. Bude-li více dražiteli učiněno stejné podání, bude příklep udělen tomu dražiteli, kteý se k účasti
v elektronické dražbě registroval dříve. Tato osoba bude zveřejněna jako osoba s nejr,yšším podáním.
od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejqlšší podání a v-ýši nejlyššího podání, běží osobiírn, které
mají právo vznést námitky proti udělení příklepu. lhůta 2 hodin, ve které mohou vznést námitky proti
udě|ení příklepu'
Námitky je možné do sídla exekutorského úřadu doručit v některé z forem předepsané touto vyhláškou pro
Doklad o prokázání totožnosti (bod 6. této vyhlášky). V případě, že budou podány námitky proti udělení
příklepu, rozhodne o nich soudní exekutor usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V
případě, Že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba předposledním podáním; toto výše
tohoto podání bude obsaženo V usnesení, kteqým bude soudním exekutorem rozhodnuto o námitkách, s
určením okamŽiku, od kterého je moŽné činit další podání. DraŽba pokračuje do doby, dokud jsou činěna
další podání (bod I. této vyhlášky)' Proti usnesení o rozhodnutí o námitkách proti udělení přík|epu není
odvolání přípustné.

16. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřď1ní prostřednictvím systému elektronických draŽeb na
por1álu www.exdrazby'cz a doručí se osobám dle $ 336k občanského soudního řádu.

17. Účastníci ďražby jsou povinni v průběhu jejího trvání nerušit průběh dražby, dbát pokynů organizátorů
draŽby a podrobit se přijatym opatřením k řádnému průběhu dražby.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehoŽ
obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu
v ostravě, písemně, ve třech r,yhotoveních. odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení pr'istoupili
jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní
právo. Proti výrokům uvedeným pod body 1' 2, 6, 7, 9 až 16 není odvolání přípustné ($ 69 EŘ ve spojení s $
336c odst' 5 o.s.ř.).

Dražitelé se upozorňu jí, že po předchozí telefonické domluvě mohou hodinu před plánovaným l<oncem
elektronické dražby (nejčasnějším možným okamžikem skončení dražby), mohou využít počítač



Exekutorského úřadu v ostravě' Stojanovo nám. 71873, 709 00 ostrava _ Mariánské Hory, k učinění
podání v elektronické podobě.

Doručuje se:

- oprávněný
- povinný
- spoluvlastníci

o Klestilová Jana, Výmol 354,783 14 Bohuňovice
o Melková Bohdana, Lužice 68, 785 0l Šternberk 1
o Nedorostek Petr, Lllžice 12,785 01 Šternberk 1
o Nedorostek Radek, Lužice 59, 785 0 l Šternberk l

- osoby, o nichžje známo, Že pro ně váznou na nemovitosti práva nebo závady - 0
- dle bydliště povinného

o Finanční uřad v olomouci
o obecní úřad Lutín (poŽaduji publikovat na úřední desce)

o okresní správa sociálního zabezpečení olomouc
- dle nemovitosti

o obecní úřad Bohuňovice (požaduji publikovat na úřední desce)

o Magistrát města olomouce (požaduji publikovat na úřední desce)

o Katastrální úřad pro olomoucký kraj, Katastrální pracoviště olomouc (požaduji publikovat na úřední
desce)

- zdravotnípojišt'ovny
o Česká průmyslová zdravotní pojišt'ovna
o oborová zdravotní pojišt'ovna zaměstnancťt bank, pojišťoven a stavebnictví
o Revímí bratrská pokladna
o Vojenská zdravotní pojišt'ovna České republiky
o Všeobecná zdtavotní pojišt'ovna
o Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
o ZdrayoÍní pojišťovna METAL-ALIANCE
o Zdrayotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

- další věřitelé
o Beck Intemational, s.r.o.

o Česká televize
o Dopravní podnik města Brna,a.s'
o ESSOX s.r.o.

o Město Prostějov
- soudní exekutor

o Mgr. Jaroslav Homola, EÚ Bmo-město - ke sp.zn. 030 EX 21883/07

o JUDr' Juraj Polák, EÚ Karviná - ke sp'zn. 068 EX 01049/08

o JUDr. Tomáš Vrána, EÚPřerov-ke sp.zn' l03 Ex 39998111, l03 EX 548I4lII
o JUDr. Zdeněk Zírka,EÚ Plzeň-město - ke sp'zn. 108 EX 7069110

- portál http://www.exdrazb}''cz
- poftál http://www.portaldrazeb.cz
- Uřední deska soudního exekutora

V ostravě dne 30.04.2012

- orisk úředního ruzítka -

JUDr. Vlastimil Porostlý v.r.
soudní exekutor

Za správnost ryhotovení : Mgr.Michal Schneider

Vyvěšeno dne: 2.
Sejmuto dne:

5. 20L2
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