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Usnesení
Mqr. Miros1ava Kópp1ová, exekutorský kandidát Mgr. Davida Korlcze, soudního exekutora,
Exekutorský úřad Cheb, se sidlem 26. dubna 1O, 350 a2 Cheb, pověřeného provedenim
exekuce na základě usneseni obvodniho soudu pro Prahu 6 ze dne 72.3.200'/, č.j. 38 Nc
5448/2001-3, kterým by1a naŤízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozhodčí
náLez rozhodce Mqr. Pavel Fryšák ze dne L2.9.2006, č.j. P /2006/02224| ve věci
oprávněného: česká pojištbvna á'S.l se sídlem SpáIená ěp'75 / ěo.L6, Praha 1 - Nové
Město 11o 00, Ič: 45272956, právní zástupce JUDr. Kare] Valdauf advokát se sídlem
Vinohradská čp.938 / čo.37, I20 00 Praha 2, Vinohrady proti povinnénu: Stanis1av Tisoň,
bytem U Hadovky čp.598 / ěo.26, Praha - Dejvice 160 oo, Tč: 65402294, na'r. 8.10.1963 k
uspokojení peněžité poh1edávky oprávněného, nák]adů oprávněného a nák]adů exekuce,
vydává toto usneseni o naŤizeni dražebniho jednáni -

Dražební wyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovitostí

I.

Nařízuje se prvni elektronická draŽba, která Se koná prostřednictvim e1ektron1ckého
systému draŽeb na adrese portá1u

http: //www. okdrazby. cz

S]_edováni elektronické draŽby je veřejně přístupné.

čas zahájení elektronické dražby 3e stanoven na den 26.o2.2oL4 ve 14:00 hod., od tohoto
okamŽiku mohou draŽitefé činit podání.

čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 26.o2.2o!4 v 15:00 hod' DraŽba se
však koná do doby, dokud dražíte]é člni podání (s 336i odst. 4 zákona č. 99/7963 Sb.,
občanský soudni Ťád, v platném znéní, dáfe jen ,,o'S.ř."). Bude-1i v posledních pěti
mlnutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podáni, má se za to, že
draŽitelé stá1e činí podání a okamŽik ukončeni draŽby Se posouvá o pět minut od
okamŽiku učinění podáni. Budou-1i poté činěna da]_ši podání postup dle předcházejicí
věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniŽ by by1o
učiněno dafší podání, má se za to, Že draŽiteIé )iž nečiní podání a draŽba konči.
Jednot1ivá podání všech draŽitelů a jejich výše budou bezprostředně zobrazovány na
portálu www.okdrazby.cz v rámci zobrazení informaci o této dražbě.

II.

Předměten dražby jsou nemovitosti :

pozemek parc.ě. 74 (zahrada) o výněře 1044 m2,
nac'l:áze)ící se v katastrálním ílzemi Třeběín a obci Lutín, okrese olomouc, zapsané
v katastru nemowítostí vedenén Katastrálním úřadem pro olomoucký kraj, KP olomouc, na
lístu vlastnictví ě. 404, pro katastrá1ní území Třebčín a obec Lutín.

K nemovitostem náLeŽi následující součásti a přís1ušenství: porosty a oplocení.

Jedná se o travnatý a rovinný pozemek tvaru pravidelného obdéfníku. Pozemek 1e
ohran1čený drátěným plotem. Na pozemku se nacházeji po4osty a s1oup nízkého napětí.
Připojky inŽenýrských síti jsou na hranici pozemku.

III.

Výsledná cena dražených nemovitostí je 534 o00'00 Kě (slorry: pět set třicet ětyří
tisíce korun českých).

IV.

výše nejnižšího podání ěiní 356 000'00 Kč (slowy: tři sta padesát šest tisíc korun
ěeských) .



Výše dražební jistoty činí 80 ooo,oo Kč (slovy: osnrdesát tisíc korun českých).
J1stotu jsou zájemci povinni zap1atit buď v hotovosti do pokladny soudniho exekutora, a
to nejpozději dva dny před zahá)enim elektronické draŽby, nebo platbou na účet soudního
exekutora č. ú. 7003010003/5500, vedeného u Raiffe1senbank á.S. , variabi1ni sytrbol
2OO1 a7641 , specifický s1.lrrbol rodné čis}o zájemce nebo TČo zájemce. K platbě na účet
soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-Ii nejpozději dva dny před
zahájenim zjištěno, Že na účet soudního exekutora také došla. Do elektronické draŽby
budou připuštěni jen draŽitelé' kteři zap1ati draŽební jistotu.

vr.

S nemovitostmi nejsou spojena žádná práva ani Žádné závady

vrl .

Závady, které prodejem v draŽbě nezanlka1i, nebyly zjištěny.

VIIT.

Vydražitel je oprávněn převzil vydražené nemovitosti s příslušenstvim dnem nás]-edujicím
po vydání usneseni o přiklepu; o tom je vydražiteI povinen vyrozumět soudního
exekutora. Vydražite1 se stává vfastnikem vydražených nemovitosti s příslušenstvím,
naby1o-11 usnesení o přiklepu právní moci a zapJ_ati1-1i nejvyšši podání, a to ke dni
vydání usneseni o příklepu (3361 odst. 7 a 2 o.s.ř).

rx.

Po nabytí právni moci usnesení o přiklepu a doplacení nejvyššího podání následuje zápis
do katastru nemovitosti. K zaplaceni nejvyššího podáni určuji 1hůtu 15 dni, která počne
běŽet právní mocí usneseni o příklepu. Nejvyšši podáni je třeba zap1atit na účet
exekutorského úřadu 7003010003/5500, vedeného u Raiffeísenbank á.S., variabilní symbol
2aw07641 , specifický symbol rodné číslo zá)emce nebo TČo zájemce. Nebude-l'i nejvyšší
podáni zaplaceno včas, bude nařízena opětovná dražba, s vyloučenim toho 'vydraŽitele,
který své nejvyšší podáni v minu1osti nezaplati1.

x.

Soudnl exekutor u p o z O T ň u j e/ že přl rozvrhu podstaty Se mohou oprávněný, ti,
kdo do Ťizení přistoupi1í jako da1ši oprávnění, a další věřite]_é povinného domáhat
uspokojení jiných v1.mahatelných pohledávek nebo poh1edávek zajištěných zástavnim
právem, neŽ pro které byla nařízena exekuce' jest1iŽe je přihlásí dva dny před
zahájením draŽebniho jednání, jest1iŽe v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejiho
přis1ušenství a prokáŽí-1i Je přislušnými Iistinami _ ]ejich oriqinálem nebo úředně
ověřenou kopíi. K přihláškám' v nichŽ výše poh1edávky nebo jejího přís1ušenství nebude
uvedena, se nepřihLíŽi.

xr.

Soudniexekutorvyzýráoprávněnéhoaostatní.věřitelepovinného,kteřípoŽaduji
uspokojení svých poh1edávek při rozvrhu podstaty, aby soudnímu exekutorovi sdě}ili, zda
žádaji zaplacení svých poh1edávek. Pokud nepoŽáda1 i o zaplacení před zaháj enim
e1ektronické draŽby, můŽe vydraŽitel d1uh povinného vůči nim převzít. Převzetim dluhu
nastoupi vydražite1 na misto povinného; souhlas věřitele Se př1tom nevyžaduje' Je-li
pohledávka, do niŽ nastoupil vydražitel misto povinného jako dluŽník, zajištěna
zástavním právem na prodávaných nemovitostech, působí zástavní právo vůči vydraŽiteli.

Příhfáška pohledávky musí doj it
e]ekt'ronické dražbY (S 336o odst. 2
odmitne.

XII.

exekutorovi nejpozději
písm. f) o.s.ř.). Pozděj

dva dny před zahájením
i doš]é přihlášky exekutor

Soudniexekutorvyzýv
ve spoj ení s S 261 o. S .

uplatněni práva prokázal
právu nebude pří provedení

Soudní exekutor u
je mohou uplatnit

XITI.

á kaŽdého, kdo má právo,
Ť.), aby je up1atni1 u
nejpozději před zahájením
exekuce přihlíženo.

které nepřipouští draŽbu (S 52 e'ř.
soudniho exekutora, a aby takové
efektronlcké draŽby, jinak k jeho

poz
jen v

xrv.

o r ň u j e osoby, které mají k
dražbě jako dražitelé, a to dva

nemovitosti předkupni právo, Že
dny před zahá1ením e]_ektronické



u I/lvuJ\u}J LL vÓvpa )LL,

právó' toto právo uplatnit při draŽbě, musí je uplatnit nejpozději ve 1hůtě shodné pro
uhrazeni dražební jistoty (v této lhůtě musi být uplatnění předkupního práva včetně
důkazů doručeno soudnímu exekutorovi) ' Soudni exekutor ještě před zahájením vlastní
draŽby rozhodne usnesenim, zda předkupni právo je prokázáno. DraŽite1 s prokázaným
předkupním právem bude v elektronickém systému draŽby označen zelenou hvězdičkou. Proti
tomuto usneseni neni odvolání přípustné (336e odst' 3 o.s.ř').

)(\/.

Reqistrace draŽitelů (s 336 odst. 2 písm. a) o.s.ř.) do systému efektronických draŽeb
probihá prostřednictvim webového formuláře na adrese www. okdraŽby. cz, sekce
Registrace/ Přlhlášeni .

XVI.

Způsob e]_ektronické dražbY (S 336o odst. 2 písm. b) o.s.ř.):
1. Dražby se můŽe zúčastnit j en registrovaný ověřený

www. okdrazby. cz .

užívatef portá1u

2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako draŽitel. Povinný se po předchozí
registraci může jako ověřený uživate] portálu www.okdrazby.cz účastnit draŽby
v postaveni povinného a přístuši mu právo podat namitt<y proti uae1ení příklepu.

3. DraŽitel1 nebo povinnému , který nesplňuj e technické podmínky pro reqistraci
a následnou dražbu' exekutor umožni na předchozi písemné vyŽádání v sid]e úřadu
přístup k technickému vybavení.

4. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvoli
nemovitost, kterou chce dražiL. Do draŽby se ověřený uŽivatel portálu musi
přih1ásit jako dražitel nejpozději dva dny před zahájením draŽby.

5. Z administrativních důvodů doporučujeme přihlášení k dražbě již současně
s odes]_ánim dražební jistoty. Již v tento okamžik musí draŽitel zvolit, zda bude
dražit jako prostý dražitel nebo draŽite]_ s předkupnim právem, aby by1o moŽné
jeho předkupní právo před dražbou ověřit a povo1lt. Postup pro přihlášeni je
patrný z draže.&lního manuálu v sekci ,,Jak dražit" na portálu www.okdrazby'cz Po
zahájeni dražby není moŽné př1stoupeni dalšich dražitetů, kteři se do zahájení
draŽby nepřihJ_ási1i l

6. Po připsání draŽebni jistoty na bankovni účet exekutora a sp1nění podminek účasti
na draŽbě dle dražebn1 vyh1ášky je draŽite1 oprávněn v draŽbě přihazovat.

1. V terminu pořádáni samotné draŽby jiŽ příhlášený draŽite]_ u konkrétní dražby pod
svým uŽivate1ským jménem a heslem můŽe od okamŽiku zahá1eni draŽby přihazovat.

8. Za shodné podáni Se povaŽuje podáni učiněné nejméně dvěma draŽiteli ve shodný
okamŽik. Tzv. ,,dorovnávání" na podáni jiného draŽitele není přípustné. To nep1atí
pro draŽitele, kterým svědčí předkupni právo _ v případě, že bude učiněno stejné
podání draŽite1em, kterému svědčí předkupni právo a nebude učiněno podáni vyšši,
bude udělen přik1ep dražiteli, jemuŽ svědči předkupni právo.

9. Způsob určení vydraŽitele v případě podle s 336j odst' 1 věta druhá o.s.ř.: Pří
shodě podání bude vydražite] určen losem. Los mezi osobami s předkupním právem,
které učlnily shodné podání, se činí elektronickým losem z čísef I až 99 na
základě kliknuti uŽivat'e1e ihned po ukončeni e1ektronické draŽby nejdé1e ve lhůtě
5 minut. DraŽite1i s vyššim vy1osovaným čis1em bude uděfen příklep.

10. PŤ1hozy Se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku přihozu
(musí být stejná či vyšši neŽ stanovený minimální pŤiinoz určený draŽebníkem,
j1nak se podáni s částkou menší než minimální přihc:z nezobrazi a má se za Lo, že
neby1o učiněno), k1ikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zc:brazi se jako
nejvyšší podáni spolu uŽivatelským jménem draŽíte1e, celkovou částkou a uvedeným
přesným časem pŤíhozu

11. Přik1ep 1ze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhoŽ jsou sp1něny da1ší
podmínky stanovené zákonem( s336j odst. 1 věta prvni o.s.ř.)

12. Po skončeni draŽby oznámí exekutor prostřednictvím systému e1ektronických draŽeb
osobu, která učinifa nejvyšší podáni v draŽbě a výši nejvyššiho podání.

13 . od okamŽiku oznámení osoby, která učíni1a nej vyšší podáni a výši ne3 vyššího
podání, běží osobám/ které maji právo vznést námitky proti udělení příklepu,
lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky protí uděleni příklepu. V případě,
Že budou podány námitky protí udě1eni přík1epu, rozhodne exekutor o těchto
námitkách usnesením, které zveřejní v systému e}ektronické dražby. V případě, že
budou námitky shledány důvodnými, pokračuje draŽba vyvolánim předposledního
podání; v opačném případě exekutor uděfí přiklep.

14. DraŽitelům, kterým neby1 udělen přiklep, se vráti zaplacená jistota po skončení
draŽby. Dražební jistota se nevraci tomu draŽite1i, který podal námitky proti
udě]ení příklepu, a to až do doby, neŽ usnesení o přik1epu nabude právni moci.

15. Usnesení o přik1epu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvim systému
elektronických draŽeb a doruči se osobám dle s 336k občanského soudniho řádu
(S 336o odst 2 písm. e) o.s.ř. )

Protí tomuto usnesení mohou podat odvofání oprávněný, Li, kdo do Ťízeni
přistoupili jako další oprávnění, povinný, manžel povinného, a osoby, která
maji k nemovitostem předkupni právo, věcné právo nebo nájemní právo.

Poučení:



I/vr
exekutora; o odvo]-áni rozhoduje Městský soud v Praze.

odvo]_áni jen protl výrokům T., TT., VT., VII]., fX. až XYl. tohoto' usnesení
není přípustné.

U P o z o r n ě n í:

Ve smyslu ust. s 336 odst. 3 oSŘ obecní úřad,
nebo její podstatný obsah uveřejni způsobem v
úřad vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejní

V Chebu dne 21.1.2074

Za správnost vyhotovení: Mqr. Kateřina

,,ot isk

v jehoŽ obvodu je nemovitost, vyhlášku
místě obvyk1ým, přís1ušný katastrá]ni
na své úředni desce.

Mgr. Miroslava Kópplová, v.r.
exekutorský kandidát pověřený

soudnim exekutoiem Mgr. Davidem Konczem

Koutecká

úředniho razitka"

Vyvěšeno dne 23. L.20L4 
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Se jnuto dne 27.2.20i.4
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