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Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov' pověřený provedením exekuce na základě
usnesení č.j' 38 EXE 32412011 -'15 okresního soudu v Prostějověze dne 22'02'2011, kteným byl nařízen rr'ýkon dle
platebního rozkazu č.j. 9 Ec 18812009-23ze dne 02'11'2oo9 vydaného okresním soudem v Prostějově, ktený nabyl
právní mod a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ: 657 02, lČ:49970607,
práv. zast. advokátem Mgr. Kamil Stypa' advokát, se sídlem Plynární 2748t6, ostrava, PSČ: 702
72' lČ 71334629

proti

povinnému:

t]r:*s: cEaT 3 :Ešr'a.*L!g

i-i.: - -::+:r1:: bBY].:fl &uE!n

(dále pouze oprávněný)

Vratislav Grulich, býemZa Ruskou 304, Čelechovice na Hané, PSČ: 798 16, lČ: 64494730, dat.
nar.: '19.05.1978

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve ýši 9.280,53 Kč a jejího příslušenství' tj.
úroků z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 8.681,23 Kč ode dne 15'04.2008 do
29.09.2008,
úroků z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 9.280,53 Kč ode dne 30.09'2008 do
zaplacení
nákladů soudního řízení ve výši 11.724,- Kč
a k vymoŽení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit
soudnímu exekutorovi náklady exekuce, jejichŽ výše je stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce, vydává toto

a

Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)

l. DraŽební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému draŽeb na adrese draŽebního
serveru:

htto://drazby.exekutorbrno. czl

Zahájení elektronického dražebního jednání dne 21.11.20'l 3 v í í :30:00 hod.

od tohoto okamŽiku mohou draŽitelé činit podání. Dražbase koná, dokud draŽitelé činí podání. Bude-li v posledních
pěti minutách před stanoveným okamŽikem ukončení draŽby učiněno podání, má se za to, Že draŽitelé stále činÍ
podání a okamŽik ukončení draŽby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna dalšÍ
podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo
učiněno další podání má se za to, Že draŽitelé jiŽ nečiní podání adražba končí Bezprostředně po ukončení draŽby
exekutor udělí příklep draŽiteli, kteý učinil nejvyšší podání. Konec elektronické draŽby dne2'l.11'2013 ve í2:00:00
hod. Časy zahájeni draŽby, ukončení dražby a časy příhozů se řídí systémovým časem draŽebního serveru.

ll. Předmětem draŽby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. %k nemovitostem:
Ťt*r;: 5tfi365? Í.nrťjLrg

::::'-'lis::.::::-i : 733
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(ShorauvedenénemovitostitvoříjedenfunkčnÍcelekabudoudraŽenyspříslušenstvímasoučástmidleposudku'
kteý zpracoval znalec ň:šj'ň'$áň""roua, ar.Ežili"káé5, ózt oo grno bne 17.o8'2o12jako jeden celek')

lll.VýslednácenadraŽenýchnem.ovit9:!,^i:ji"hpříslušenstvi,.qlá,u"jinýchmajetkovýchhodnotpatřícíchk
draŽebnímu celku čini částku ve výši aoo.ooó,:xji"1*v gtyriátátisic Řoiun eesryóh) a 

'byla 
určena usnesením

soudního exekutora luňI ĚL]r"-xoóian", r*"ř,it"išri-;;;'d Ďj'|":Y"nráv' e.; .o7E;1g55t11-46 ze dne 27.08'2012

na základě posudku ,nát"" lng. Šárka su"'n""iJu-J, ňisaá"i91'9 65J.2ú 
'oo'g'no 

ze dne 17 'O8'2O12' pod č'j' 2289-

24'l2o12,jehoŽ předmětem Ďylo ocenění ""ň""it".iř " ie]ictr přistusenství a jednotlivých práv a závad s nimi

spojených.

lV. Nejnižší podání se stanovíve výšijedné poloviny výsl9!1é^9eny.nemovitostí' jejich příslušenství' práv a jiných

majetkových hodnot p"ir:.,ňřr. oráz"'nní,nu ""íň'i:;; 
uýsl'žóo-ooo,-'Kč (slovy dvěstětisíc korun českých)'

V.Výšiiistotystanovísoudníexekutorvčástce1oo.o0o,.Kč(slovyjedenostotisíckorunčeských).JakodraŽitelse
můŽe elektronické draŽby zÚčastnit pou." o"'onJ,-'řtJá 1e rěgistróvaným draŽiteleT_.p,o. draŽby probíhající na

draŽebním serveru: nttp:7iorazny'exexuto"r"brno]l)i' i"iř t.íozn,i"t byla 
'ověřena (veriÍikována)' k této draŽbě se

orostřednictvím drazenTírro serveru r,ttp:lloraá:rexlliutoioino.czl prírriasi a zaplaií draŽební jistotu Ve výši a za

n;*": ť3,H5lJ*"l""T"":H:ilii-"''''ff!T'1"' nejdřÍve::_11"'9i.t,ovat do.systému.elektronických draŽeb na

adrese http://drazby.exekutorbrno'cz_/ !9l-'élě á;;ý óř"'J '"ňa;enim 
diaŽby a posléze ověřit svou totoŽnost'

ó"Jr""7i6t.zň*ii ;e moino provést třemi způsoby:

1. ELEKTRoN|CKY _ zasláním "-'jru . ór"tným zaru.čeným elektronigkv-T-. podpisem' kteý splňuje

poŽadavky ust. $ 2 zákona.č''zzttzoon si.'o etet<tronickém podpisu,.l"jTé^:.lii.^dll přede dnem zahďpní

draŽby tpro"iuio mozno"t 1e nutj-n-iio'"ňý kvalifikováný'certifikát vysta'vený certifikační autoritou'

Kvalifikovaným poskyt-o_vat9p1 9erti!í<aenl"i 'iuz"n 
isou: ervnitertifikační aůtorita a's' lČ zo+g9395' Ceská

pošta s.p., tc-+žii+sas,eldentity ".'.'ič'i7i 
|uďglna e-mailóvou adresu: l.kozlova@exekutorbrno'cz nebo

2.ffiE(formulář.jekdispozicipřiregistracizálje,mce.nadraŽebnímserveru
http://drazby."*"xu-to.ňň.|z| s úředňě ;;jiJ,ň p"dpisem-ao sídla Eiekutorského úřadu Brno-venkov,

se sidlem Veveři 125, 616 45 Brno, Česká i"ň"urií,á V 
'-"llq 

p-řipadě je nutné doručení nejméně 3 pracovní

dny přede on"' ,Jijě"řoiá*o"ir''o;eonanineno vtéŽe lhůiě osobn'ě na podatelně v sídle Exekutorského

úřadu Brno-u"nrou,-Ý"u eÍi 125, oío +i"'il 
'Č;;ká 

iepublika' V případě vyuŽití tohoto způsobu

právnickými o.onui.i il]iůtni ři"ňožir,oiig'ái uýpi.u z obcňodního rejstřiku nebo jeho úředně ověřenou

kopii, které n".'i ivťř"'jni ňnini o'::''.!l;:":'ď**:Í.""n'r^'":ffi:1l?:-T fff;T|"Effiff

3.3,soudníhoexekutoraJUDr.PetraKociána,se
sídlem Veveří ,ru,'u'íš iíil;,'ó;ra ti"ůiř" Ť;!z"";1y*^"'",::"-1ig"^:]:,HY:ll1':J:l"jJffi:
;'if[ř"|!l#?;f,iů 'p"*n,] 

pÉvnickými. ";;;iÉ;uine 
pruatozit také originál výpisu z obchodnÍho

reistříku nebo ieho úřed;!-;;8řenou ropii, rt"* 
"ó"r"i 

být ke óni konání této dřaŽby starší šesti měsíců'

vpripadczastóupeníi",'i'ř'"o"i'ř"lř**:i:Íl;::::::j::iltHJL::;:ffi
4. ZASLÁNíM Fo S AUTORIZOVANOU K Stáhněte si formulář v PDF (dostupný na

ffi;"'ffi#':;:fi:Ti.,.'.lň "ž'řJ;;il;-účt" 
i"'*"|á'^r9::l*^?J*li^T:::?Ji:ff 

""J:;l*"(l[1ár"jT:H"#"l[iJ"i'lJ'i'iT,]i"řňiiř ij9#-9'9"t 19|*1,Yj:T"}*':-T:''}i:'."jl'"''"J[''::'"J5 
":!:lffiJi:"."3"5}:L"#.^'Jifin:T''il;';á"ř'áj;;;""nou Řonverzi a zkonvertovaný dokument zašlete e-

mailem na adresu l'kozlova@exekutorbrno'cz

Záiemcio koupi draŽených nemovitostí,. kteří jsou registrovanými dražiteli'a jejichŽ totoŽnost byla ověřena a k této

aráznc se na draŽebníň serveru r',ttp:llorazny.e?ti,řoiňňo.c.il přihlási' jsou povinni zaplatit draŽební jistotu před

zahájením elektronickéň"-Ji"J"ffim po"a"iŤp.;kliňí"h L|i1a{ sóudníiro exekutora (pokladnÍ hodiny jsou

zveřejněny na informaČnřtJ"iii"uo"iňo exexutoia á na webovýctr stránkacn http:l/www.exekutorbrno.czlczluredni-

hodiny/), a to vpředstihu nejpozději jeden pr"lounio"n přede dnem 
'áňai"ni "r"Řtronického 

draŽebního jednání
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(poté již nebude moŽno sloŽit draŽební jistotu v hotovosti do pokladny) nebo bezhotovostní platbou na účet soudního
ěxekutora ě.ú. 2108,l'1260'lt27oo, vedeného u UniCredit Bank Czech Republic a.s Variabilní symbol bude

vygenerován kaŽdému registrovanému a veriflkovanému draŽiteli, kteý se k draŽbě přihlásí, individuálně. Platba musí
být-provedena pod přidělěným variabilním symbolem s uvedením specifického symbolu, do kterého draŽitelé uvedou

bÚd;rodné číslo (v'případé fyzických osob) nebo lČ (v případě právnických osob). K platbě na účet soudního
exekutora lze přihiédnout pouze tehdy, bylo_li jeden pracovní den před zahájením draŽebního jednání zjištěno, Že na

účet soudního exekutora také došla. DraŽitelé se upozorňují, aby skládali draŽební jistotu na účet soudního exekutora

v dostatečném předstihu, aby nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. Zá4emci o

elektronickou draŽbu jsou povinni před zahájením draŽebního jednání prokázat úhradu stanovené jistoty. Výše
minimálního příhozu se stanovuje částkou ve výši 10.000'_ Kč.

Vl. Práva a závady spojené s nemovitostí: nebyly zjištěny

Yl}. Závady, které prodejem nemovitostí v draŽbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichŽ to stanoví zvláštní
předpisy, nájem bytu a aátsi věcná břemena a nájemní práva' u nichŽ zájem společnosti vyŽaduje, aby nemovitost

zatěžovala i nadále (S 69 e.ř' ve spojení s S 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.): nebyly zjištěny

Vlll. Podle $ 69 e.ř. ve spojení s S 336l o.s.ř. je vydraŽitel oprávněn převzít vydraŽenou nemovitost (vydraŽený funkční

soubor nemovitostí) s přísíušenstvÍm dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udělení příklepu;

o tom je vydraŽitel povinen vyrozumět soudního exekutora. VydraŽitel se stává vlastníkem vydraŽené nemovitosti s
přísluš'ensivím, nabylo-li usnésení o udělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání
usnesení o udělení příklepu (S 69 e.ř. ve spojení s $ 336l odst. 1 a 2 o's'ř.).
lX. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, Že je mohou uplatnit jen při

elektronickém draŽebním jednání jako draŽitelé. Předkupní právo k vydraŽené nemovitosti zanitká dnem, kteným se
stal vydraŽitel jejím vlastníkem. Předkupní právo můŽe uplatnit v draŽbě jen ten, o jehoŽ právu bylo jiŽ usnesením
soudního exekutora před první draŽbou rozhodnuto, Že je prokázáno.

X. Jako draŽitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři' zaměstnanci soudních exekutorů,
povinný, manŽel povinného (případně bývalý manŽel(ka) povinného, pokud jsou postiŽeny nemovitosti dosud ve
společném jmění manŽelů, vydraŽitel uvedený v $ 336m ost. 2 o.s.ř. a dále ti, kteým v nabytí věci brání zvláštní
právní předpis.

Xl. Vzhledem k tomu, Že účinky spojené se zahájením prvního draŽebního jednání, které proběhlo dne 07.05.2013
zůstávají zachovány i pro další draŽebníjednání a osoby, které neuplatnily svá práva podle s 336b odst. 2 písm. i) aŽ

l) o's.ř.-do zahájení prvního draŽebního jednání, nemohou tato práva uplatnit v Žádném dalším draŽebním jednání.

Věřitelé povinného, kteří své pohledávky nepřihlásili k rozvrhu do zahájení prvního draŽebního jednání, je jiŽ

nemohou přihlásit do zahájení dalšÍho draŽebního jednání. Soudní exekutor vyzývá věřitele, kteřÍ jiŽ doručili svou
přihlášku pohledávky vůči povinnému, aby pohledávku vyčÍslili včetně příslušenství ke dni konání dalšího draŽebního
jednání a pokud tak neučinili, aby listiny k prokázání připojili v originále, úředně ověřené kopii nebo konvertované
podobě kvaliÍikované listiny.

Xl!. Vzhledem k tomu, Že o.s.ř. ani e.ř' neupravuje bliŽší informace a podrobnosti ohledně draŽitele, vychází soudní
exekutor subsidiárně ze zákona č. 2612000 Sb., zákon o veřejných draŽbách, kteý draŽebníkovi ukládá povinnost, Že

osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu. U fyzické osoby musí jÍt o takové označení,
které jednoznačně vylučuje záměnu osob, přičemŽ nezpochybnitelným identiÍikátorem je rodné číslo fyzické osoby'
které však podléhá zvláštnímu reŽimu. V případě draŽby nemovitostí katastrální úřad vyŽaduje identifikaci vydraŽitele
jeho rodným číslem. Z tohoto důvodu je v draŽební praxi v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů obvyklé,
žeýzická osoba se jednoznačně identifikuje svým rodným číslem. Pro zpracování těchto údajů platí zvláštní reŽim

dle zákona č. 1o1l200o Sb., o ochraně osobních údajů. Na základé výše uvedené skutečnosti soudní exekutor
poučuje všechny draŽitele, Že bude pro jejich registraci vyŽadovat sdělení rodného čísla, jinak budou vyloučeni z
dražby (netýká se právnických osob jako draŽitelů). Při samotné draŽbě nemovitostÍ jiŽ dražitelé o této skutečnosti
nebudou soudnÍm exekutorem poučováni.

Xlll. V systému elektronických draŽeb je zaznamenán přesný čas jednotlivých podání, a tudÍŽ nemůŽe být učiněno
shodné podánÍ. Další podání tedy musÍ být vŽdy vyšší, jinak k němu nebude přihlíŽeno. Jednotlivá podání se zvyšují
minimálně o částku uvedenou v čl' V. in fine. V případě, Že draŽiÍeli svědčípředkupní právo, můŽe kdykoliv v průběhu

dražby učinit podání ve stejné výši, jako je nejvyšší jiŽ učiněné podání. DraŽitel, kteý tímto Úkonem srovnal nejvyšší

dosaŽené podání, se stává draŽitelem s nejvyšším podáním. Pokud někdo nepodá vyšší podání, stává se i vítězem
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dražby.

XlV. Usnesení o příklepu bude zveřejněno následující pracovní den po udělení příklepu na elektronické úřední desce
soudního exekutora na webových stránkách www.exekutorbrno'cz v sekci ,,ostatní písemnosti" pod jednacím číslem
($ 336o odst. '1 písm' e) o.s.ř.)

XV. Námitky proti udělení příklepu vydraŽiteli lze uplatnit v časovém horizontu pěti minut od systémového hlášení

,,potřetí"' o tomto jsou Účastníci draŽby v systému elektronické draŽby vyrozumění online ($ 336o odst. 'l písm' h)

o's.ř.). V případě, Že budou námitky proti udělení příklepu podány, rozhodne o nich soudní exekutor usnesením, které
zveřejní 

'vsystému 
elektronické draŽby' Pokud budou soudním exekutorem shledány důvodnými, pokračuje

elektronická džba vyvoláním předposledního podání. V opačném případě udělí soudní exekutor příklep.

(prohlídka draŽené nemovitosti není organizována, zájemci se mohou s nemovitostmi individuálně seznámit. BliŽší
iňformace je moŽno zjistit ze znaleckého posudku zveřejněného na webor4ich stránkách soudního exekutora v sekci

,,draŽby'' případnc tyžicxýn nahlédnutím v sídle soudňího exekutora po předchozí domluvě. Účast účastníka a
draŽitele, ktený nemá přístup ktechnickémuzaŤízení kÚčasti na draŽbě, zajistí soudní exekutor na písemnou Žádost
doručenou nejméně 5 dnů před konáním draŽby).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného soudního
exekutora. odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby,
které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. odvolání jen proti výrokům uvedeným v
bodě l., ll.' Vl., Vlll., lX., X'' Xl., Xll. Xlll, XlV, XV. nenípřípustné.

V Brně dne 19.09.2013

JUDr. Petr Kocián
Soudní exekutor

Doruěuje se:
1. oprávněnému,2. Těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,3' Povinnému,4. Manželu povinného

(e-li nemovitost v SJM), 5. osobám' o nichŽ je mu známo, Že mají k nemovitosti předkupní právo, věcné
právo nebo nájemní právo, 6. osobám, které jiŽ přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky
zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly, 7. Finančnímu úřadu a
obecnímu úřadu, v jejichŽ obvodu je nemovitost + žádáme obecní úřad, v jehoŽ obvodu je nemovitost,
aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým' 8. Finančnímu Úřadu a
obecnímu Úřadu, vjejichŽ obvodu má povinný své bydliště (sídlo' místo podnikání),9. Těm, kdo vybírají
pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní
pojištění, 10. PřísluŠnému katastrálnímu Úřadu + žádáme příslušný katastrální úřad, aby vyhlášku nebo
jeji podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce, 1 1. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
v jehoŽ obvodu je nemovitost.


