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UsNEsENÍ

Soudní exekutor JUDr. Lubomír Zálešák, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený provedením exekuce na
základě usnesení' jeŽvydal okresní soud v olomouci dne 17. 6' 2009, č. j. 50 Nc 6099/2009-7,kteýmbyla
nařizena exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem Mgr. Jaroslavem Pleskalem
ze dne 14. 4.2009, č. j. R 13/09-12, k uspokojení pohledávky

oprávněného: GP FINANCIAL GRoUP družstvoo IČ 27688356, Třída Generála Piky 199613,

613 00 Brno,
zast.Mgt. Radslavem Janečkerq advokátem, Bubeníčkova 44, 615 00 Brno'

ve ýši 10.600,- Kč, súrokem zprodlení zčástý 10.600,- Kč od 13.2'2009 ďo zaplacení ve výši repo
sazby stanovené Ceskou národní bankou vkaŽdém kalendářním pololetí aplatné první den příslušného
kalendářníhopololetí zvýšené osedmprocentníchbodů, dále 1 % denně zčástky 10.600,- Kč od 4.3.2009
ďo zaplaceni. pro náklady pÍedchazejiciho Íízení ve ýši 12.126,- Kč, jakož i nákladů exekuce,

proti povinné: Zdeňka Lóhndorfová,r. č'75582515386, Slatinická 260,783 49Lutín,
zaúčasti manžela: Karel LÓhndorf, r. č' 7702101533{ býem ÍamÍéž,

vydává

DRAZEBNI VYHLASKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAZBU

Nařizuje se další elektronická ďražb4 která se koná prostřednitvím elektronického systému ďražeb na
adres e rwvw.exdrazby.cz.

Čas zahájeni elektronické dražby:24. 70.2Ol2 14:OO

Čas ukončení elektronické ďražby:24. 10.2012 15:OO

Dražba se koná i po této době, pokud dražitelé činí podání ($ 336i odst. 4 o. s. ř.). Bude-li v posledních
pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení ďražby učiněno podání má se zato, že ďražiteIé
stále činí podrání a okamžik ukončení ďraŽby 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' aruŽby bylo učiněno další podání, má se zaÍo, že draŽiteléjiŽ nečiní
podání a dražba končí.

Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronicloých draŽeb draŽiteli zpětně potr,'rzeno

- podaní se objeví on-line v seznamu přijaých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.

Jako draŽitel se můŽe elektronické dražby účastnit pouze osoba, která:
. je Registrovaným draŽitelem pro ďražby, probíhající na portálu www.exdrazby.cz,
. prokžtŽe svou totožnost,
o k této ďražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a

II,

III.



/
. na účet soudního exekutora zaplati ďražebnjistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v

čl. V.

Registrovaným draŽitelem Se Stane každá osoba (ýzická i právnická), která se jako draŽitel registruje
na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dŤive provedené záklaďní registrace na ,,Registraci
ďražiteIď'v sekci ,,Můj účet"' nebo se rovnou jako draŽitel registruje v sekci ,,Registrace".

Registrovaný ďrailte| prokáže svou totožnost ,,Dokladem o prokazání totožnosti registrovaného
dražitele pro ďražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz" (dá|e jen ,,Doklad o prokázáni
totožnosti"), jehož formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci ,,Můj účet" nebo na

stránce této dražby na portálu www.exdrazby.cz, umístěného v sekci ,,Moje ďražby" poté, co se k této

dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko '' 
Přihlásit se k draŽbě".

Podpis Registrovaného draŽitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí b1ýt úředně ověřen nebo musí
bý doklad o prokánání totožnosti v elektronické verzi podepsán kvalifikovaným podpisoým
certifikátem. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí
bý Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. $ 21,21a a21b o. s. ř., jejíž
oprávnění musí bý prokázáno úředně ověřenou listinou.

Je-li Registrovaý dražitelzastoupen nazákladě plné moci, musí bý jeho podpis úředně ověřen.

Písemnosti v elekÍronické podobě musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskýovatelem certifikačních služeb.
Z obsahu takové listiny musí bý u ýzické osoby uvedeno alespoň jméno a příjmení, datum narození a

bydliště, u právnicsých osob firma a identifikační číslo, nejsou-li týo skutečnosti patrné z obsahu
podpisu.

V případě doručování písemností v listinné podobě prostřednictvím veřejné datové sítě musí být řádně
rryplněný a podepsaný Doklad o prokázání totoŽnosti a listiny prokazujíci oprávnění jej podepsat
převedeny do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Doklad o
prokánáni totožnosti nesmí bý ode dne jeho vyplnění Registrovaným draŽitelem ke dni konání této
ďražby starší šesti měsíců.

Doklad o prokénáni totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat doručí Registrovaný
uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

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

b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny
exekutorského úřadu podatelna@exekuce-brno.cz,

c) zas|árum do datové schránky soudního exekutora _ ID: g6wg88g,

d) zaslánim v vyplněného registračního formuláře v listinné podobě držitelem poštovní licence nebo
jiným způsobem,

d) osobně v sídle soudního exekutora JUDr. Lubomíra ZáIešáka' Exekutorský úřad Brno-venkov,
Jezuitská 3, 602 00 Brno. V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na Dokladu o

ověření totožnosti, za předpokladu, že Registrovaný draŽitel podepíše Doklad o ověření totožnosti
před soudním exekutorem aprokáže se mu platným úředním průkazem'

Předmětem dražby jsou:

- nemovitosti ve společném jmění manželů povinné a manžela povinné - pozemek parc. č. 53/1

zaps. na Ly 329 pro kat. úz' a obec Provodovice u Katastrálního úřadu pro olomoucký kraj'
Katastrální pracoviště Hranice.

Shora uvedené nemovitosti budou ďraženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Cena předmětných nemovitostí včetně příslušenství byla zjištěna posudkem ze dnez'7.5.201,1', č.

1851 - 39ll7, soudního znalce Ing. arch. Vladimíra Erbena. Výsledná cena nemovitosti byla
Stanovena ve výši 45.100'- Kč.

Nejnižší podaní se stanoví ve ýši jedné poloviny ýsledné ceny nemovitosti včetně příslušenství, práv
a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, ť1.22.550,- Kč.

IV.

V.

VI.



VII. Výše jistoty se určuje částkou 15.000,- Kč. Zqemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni sloŽit
dražebni jistotu ďo z'ahájení dražebního jednání v hotovosti u nadepsaného exekutorského úřadu nebo
na účet soudního exekutora č.1'76036680/0300, variabilní symbol 725096, vedený u ČSoB' a. s.

Kplatběnaúčetlzepřihlédnoutjentehdy,bylo-lipÍeďzahájenímďtažbyjednánízjištěno, ženalúčet
soudního exekutora také došla.

VIII. Práva azávady spojené s nemovitostí: nejsou.

x. Závady, kterou prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou: nejsou.

X' Vydražitel je oprávněn pÍevzt vyďraŽené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po vydaní
usnesení o příklepu. o tom je vydraŽitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává
vlastníkem vydražených nemovitostí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a
zapl'atiir-li nejvyšší podání, a to ke dni lydání usnesení o příklepu.

Nezaplatili ryďražltel nejvyšší podání ani v dodatečně určené lhůtě, soudní exekutor nařídí opětovnou
dražbu.

XI. Soudní exekutor upozorňuje, žepřirozvrhu podstaty se mohou oprávnění, ti, kdo doÍízení přistoupili
jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domiáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek
nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla naŤízena exekuce, jestliže je
přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednán, jestliže v přihlášce uvedou ýši poh1edávky a
jejího příslušenství a prokáŽou-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky
nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.

XII. Soudní exekutor vyzyvá oprávněného a ty, kdo přistoupili ďoÍízeníjako další oprávnění, a ostatní
věřitele povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, aby soudnímu
exekutorovi sdělili, zďažádajizap|aceni svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádqí-li o zaplaceni
pÍeď zahájením dražebního jednání, m:ůže vyďražitel dluh povinného vůči nim pÍevzit.

XIII. Soudní exekutor vyzývákaždého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (s 267 o. s. ř.), abyje
uplatnil u soudu a aby takové uplatnění právaprokázal nejpozději před zahájením dražebníhojednání,
a upozorňuje, žejinak kjeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo'

XIV. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, že je mohou uplatnit
jen v dražbějako draátelé.

Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musíje prokázat nejpozději pÍedzahájenim
dražby listinami, doručenými soudnímu exekutorovi něl(eqým ze způsobů, stanovených touto
vyhláškou pro doručení Dokladu totožnosti (čl. IIl. lyhlášky). Soudní exekutor ještě před zahájenim
dražebního jednání rozhodně usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto usnesení
není odvolání přípustné'

XV. Určuje se, Že v případě stjného nejvyššího podání bude příklep nejprve udělen tomu, komu svědčí
předkupní právo. Není-li dražitel takovou osobou, bude lydraŽitelem určen ten, kdo učinil nejvyšší
podání jako první. Dražiteli, kteý stejné nejlyšší podání učiní později, bude systémem oznámeno, že
takové podání nebude mít účinky, na za(adě kteých by se mohl stát vydražitelem.

X\{. Po skončení dražby bude v systému elektronic\ých dražeb zveřejněna osoba, l(erá učinila nejvyšší
podání v dražbě, a vyše nejvyššího podání. od okamžiku tohoto zveřejnění, běŽí osobám, které mají
právo vznést námitky proti udělení přftlepu, lhůta dvou hodin, ve které mohou vznést námitky proti
udělení příklepu. Námitky je možné do sídla exekutorského úřadu doručit někteým ze způsobů,
předepsaných touto vyhláškou pro Doklad oprokázání totožnosti. V případě, že budou podány
námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které
zveÍejni v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje
draŽba vyvoláním předposledního podaní - toto v1volání bude provedeno v usnesení' lderým bude
roáodnuto o námitkách.Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit
další podání. Proti rozhodnutí o námitkách proti udělení příklepu není odvolání přípustné.

XVII.Usnesení o příklepu Se V elelffonické podobě zveÍejni v systému elelctronické dražby a doručí se
osobám dle $ 336k o' s. ř.



Poučení: Proti tomuto usnesení |zepodat odvolání do 15 dnů od jeho doručení u Krajského soudu
v ostravě prostřednictvím Exekutorského úřadu Bmo-venkov, sídlem v Brně, Jezuitská 3.

odvolání jen proti výrokům I. - Iv., MII. a X' - XVII. není přípustné.

VBrně dne l3. 9.2012

JUDr. Jiří Matuška
exekutorský kandiďít
pověřený soudním exekutorem

Vyvéšeno dne: 25.9.2072
Sejnuto dne: 26. 10 .2A72


