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EX3267/09-29

Usnesení
Soudní exekutoľ JUDr' Vendula Flajšhansová, Exekutoľský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní
2728/3a, 30l 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce nazákladé usnesení okresního soudu v
Benešově zędnę Ż3. 4. 2009, č,.j.7 }ĺ. 64|512009-6, kteým by|a. nařízena exekuce podle
vykonatelného platebního v'ýměru VZP ČR, KP pro Středočeský kľaj, ÚP Benešova ze dne 26. g.
2008, ě. j. 4240800743,2140800742, apodle vykonatelného platebního výměru vZP ČR ze dnę 26.
9' 2008, ě. j' 42408007 43, 21408007 42 ve věci
pľo StředočesĘ kľaj, ÚP Benešov, lČo: łt l975I8, se sídlęm
Husovo nám. 555, 256 0l Benešov
proti

opľávněného vzP čR, KP

povinnému ŠvecVáclav'

(znaćka: ExO

naľ' Il.0Ż.1952, bytem Na Bezděkově
9/PR/ 697 l 09)

l

78l,

256 01 Benešov

8 5 /0

pľo 150 251,00 Kč s příslušenstvím

ľozhodl takto

vydává

DRAŽEBNÍ vYHLÁŠru
o pľovedení elektľonické dražby nemovifých věcí

I

DľaŹba nemoviých věcí uvedených
drażeb na adľese : wwłv. okd ľazby.cz

v bodě II. se koná prostřednictvím elektľonického systému

Zahájení elektľonické dľažby:dne 09.05.2018 od 14:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou
dr

ažiteléčin it podání).

Ukončeníelektľonické dľažby:nejdříve dne 09.05.2018 ve l'4:30 hodin. Dtažba se však koná,
dokud drażiteléěiní podání (s 336i odst. 4 zákonač,.9911963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění (dźlle jen ,,o.s.ř.")) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukoněení dražby uěiněno podání, má se za to, te draźitęléstálę činípodání a okamŽik ukončení
dĺaźbyse posouvá o pět minut od okamžiku učiněnípodání. Budou-li poté činěna dalšípodání,
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního uěiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno dalšípodání má se za to, źe draŽitelé již nečinípodání a draŽba koněí. Sledování
elektľonické dľażbyje veřejně přístupné.

il.
Předmětem dražby a dľaŽeny budou

týo nemovité věci:

ideáIní podíI o velikosti 1/6
nádvoří
Součástíje stavba: Týnec nad Sázavou, č.p.218, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 363
_ paľcela č,. 2956/6 o výměře 986 mŻ - zahtada
- paľcela st. 363 o výměře Ż63 m2 - zastavěná plocha a

vše zapsáno v katastľu nemovitostí vedeném Katastľálním úřadem pro Středočeský kľaj, Katastľální

pracoviště Benešov, pľo obec 53084l Týnec nad Sázavou, katastrální űzemí 772399 Týnec nad
Sázavou, na listu vlastnictví č' 20, se všemi součástmi a příslušenstvím, které tvoří zejména stavba
garáże s dílnou, dřevěný přístřešek se zahľadním kľbem, oplocení z drźttěnéhopletiva v rámech na
kamenné podezdívce, ocelová vrata a vľátka, trva|é porosty, zpevněná plocha ze silničních
dlažebních kostek a z monolitického betonu.

m.
Výsledná cena ideálního podílu o velikosti l16 dratených nemoviých věcí uvedených pod bodem
II. tohoto usnesení činí360.000,00 Kč (slovy: třistašedesáttisíckoľunčeských).
Iv.

Nejnižšípodání se stanoví ve výši 2/3 výs|edné ceny dľażených nemoviých věcí uvędęných pod
bodem II. tohoto usnesení a jejích příslušenství, prźx a jiných majetkových hodnot, patřícíchk
dtaźenému celku a činíčástku 240.000'00 Kč (slovy: dvěstěčtýicettisíckorunčeských).

V
Výše jistoty pľo dľažbunemoviých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se urěuje v
částce 50.000'00 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských). Zź$emci o koupi &ažených nemoviých
věcíjsou povinni zap|atitjistotu nejpozději 1 hodinu před dľažbouv hotovosti u Exekutoľského
úřadu Plzeň-sever JUDľ. Venduly Flajšhansové, nebo nejpozdějĺ 2 dny před dľažbouna účet
tohoto úřadu, vedený u Českéspořitelny, a.s', č.ú.:61'0852210800, v.s.: 326709, s.s.: rodné
číslo/IČozź|emce o dražbu

K platbě

na úěet exekutora lze přihlédnoutjen tehdy, bylo_li ve stanovené lhůtě zjištěno, Že najeho
účettaké došla. Do elektľonické draźby budou připuštěni jen drażite|é,kteří takto zaplatili dražební
jistotu do uvedeného teľmínu.Hodlá_li osoba, jížsvěděí předkupní pľávo toto právo uplatnit při
draŽbě, musí je uplatnit nejpozději ve lhůtě pěti dnů před konáním pľvníhodražebního jednání
(v této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva věetně důkazůdoľuěeno soudnímu exekutorovi).
Pokud nebude předkupní pľávo shoľa uvedeným způsobem uplatněno a prokázźno, nebude
v případě dalšíhodľažebníhojednání k později uplatněnému předkupnímu pľávo přihlíženo. Soudní

exekutor ještě před zahź|enímvlastní draźby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je
prokázźlno (toto rozhodnutí bude zveřejněno při zahájení draŹby v ęlęktľonickémsystému dražby).
Pľoti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

VI
Práva a zźnady spojené s nemovitými věcmi: nebyly zjištěny.

VII.
Závady, kteľépľodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to
stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a dalšívěcná břemęna a nźĄemní prt*a, u nichž zájem
společnosti vyžaduje, aby nemovité věci zatěżovala i nadále a jedná se o týo zźnady: nebyly
zjištěny.

VIII
Příklep bude udělen tomu, kdo učinínejvyššípodání.
Vydľažitel je oprávněn pÍevzítvydraŽené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po
udělení příklepu. o tom je vydľažitel povinen vyľozumět exekutoľa. Yydraźite| se stává vlastníkem
vydrażené nemovité věci s příslušenstvím,nabylo-li usnesení o příklepu pľávní moci a zaplatll-li
nejvyššípodání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

Ix.
Soudní exekutor upozorňuje, te pĺi rozvrhu podstaty se mohou oprávněný' ti, kdo do řízení
přistoupili jako dalšíopľávnění a dalšívěřitelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek, zajištěných zástavním právem' neŽ pro které byla
nařízęna exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájění dražebníhojednání, jestliže v přihlášce
uvedou vyši poh|edávky ajejího příslušenstvía prokáňí-li je příslušnými listinami. K přihláškám'
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Soudní exekutoľ upozoľňuje osobu odpovědnou za spľávu domu a pozemku' jde-li o pľodej

jednotĘ v domě, Že se můžedomáhat uspokojení pohledávky související se spľávou domu

a

pozemku vůčivlastníku jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatněna u soudu žalobou podle
části třetí a jestliže ji přihlásí nejpozději do zaháĄení dľaŽebního jednání a přihláška bude obsahovat
náležitosti podle $ 336f odst.2 a 3, s pouěením, že přihlášky, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, soud (soudní exekutoľ) odmítne'

X.
Soudní exekutor vyzyvá opľávněného aty, kdo přistoupili do řízeníjako dalšíoprávnění, a ostatní

věřitelé povinného, kteří požadujíuspokojení svých pohledávek

při ľozvrhu podstaty,

aby exekutorovi sdělili, zda ž'ádajízaplacení svých pohledávek a zźľrovęřljeexekutor upozoľňuje,
o zap\acení pŕed zahéĄenímdrażębníhojednání, műte vydražitel dluh povinného

ž,e nepoźádajĹli

vůčinimptevzít'

x.
Soudní exekutor vyzyvá každého,kdo má pľávo, kteľénepřipouští dľažbu ($ 267 o.s.ř.), aby je

uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva pľokázal nejpozději před zahájením dražebního
jednání a upozoľňuje,żejinak kjeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
XII.
Soudní exekutoľ upozorňuje osoby, kteľémají k nemovité věci předkupní právo, že je mohou
uplatnit jen v dražbě jako dľaŽite\é. Udělením příklepu předkupní pľávo zaniká.
XIII.

Registrace dľažitelůdo systému elektľonických draźęb pľobíhá pľostřednictvím webového
formuláře

n

a adrese

www okdra zby.cz, sekce Re g i strace/Přih l ášen í.

XIV
Způsob elektron ické dr aŽby
1. Draźby se můžezúčastnitjen registrovaný ověřený uživatel poľtálu www.okdľazby'cz.
2. Povinný se nesmí účastnitdratby jako dražitel. Povinný se po předchozí registľaci může
jako ověřený uživatel portálu www.okdľazby.cz účastnitdraźby v postavení povinného
a příslušímu pľávo podat námitky proti udělení příklepu.
3. DraŹite|i nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro ľegistraci a následnou
sídle úřadu přístup
drażbu, exekutoľ umožnína předchozí písemnévýádání
k technickému vybavení'
4. Na portálu www.okdľazby.cz v sekci připľavované draźby drażitel zvolí nemovitou věc,
kterou chce draŽit.
5. Po připsání dľaŽebníjistoty na bankovní účetexekutoľa a splnění podmínek úěasti na draźbě
dle tohoto usneseníje draŽitel opľávněn v dražbě přihazovat.
:

v

6. V teľmínu pořádání

samotné draźby se dľažitel přihlásí

u

konkľétnídľażbysvým

uživatelským jménem a heslem do systému, poté můžepřIhazovat.
7
DraŽitę|é nęmohou v draŽbě činit shodná podání. Dalšípodání tedy musí být vž:dy vyššíneŽ
předchozí uěiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To
neplatí pro dražitele, kteým svědčípředkupní pľávo _ v případě, že bude učiněno stejné
podání drażitelem, kteľému svědčípředkupní pľávo a nebude učiněno podání vyšší,bude
udělen příklep dražiteli jemuž svědčípředkupní pľávo.
8. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání dle $ 336j odst. 1 věta
druhá o.s.ř. se ěiní elektľonickým losem z čísel1 aŽ 99 na zźkladě kliknutí uživatele ihned
po ukoněení elektľonické drażby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dľažitelis vyššímčíslembude
udělen příklep.
9. Příhozy sę ěiní tak,že do příslušnéhookénka dľaźitęlvypíšeěástku příhozu (musí být stejná
či vyššínež stanovený minimální příhoz uľěený dľažebníkem,jinak se podání s částkou
menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, że nebylo učiněno), klikem na tlačítko
přihodit je podání učiněno a zobrazi se jako nejvyššípodání spolu s uživatelským jménem
draŹitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu'
l0. Po skončenídražby oznámí exekutor pľostřednictvím systému elektľonických dľažebosobu,
která učinila nejvyššípodání v draźbě a výši nejvyššíhopodání.
1l. od okamžiku oznćlmęní osoby, kteľá učinila nejvyššípodání a výši nejvyššíhopodéni, bětí
osobám, které mají právo vznést námitky pľoti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které
mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky pľoti
udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému

.

elektľonické drażby' V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokľačujedraźba
vyvoláním předposledního podání; v opačnémpřípadě exekutoľ udělí příklep.
lŻ.Draźitęlům,kteým nebyl udělen příklep se vľátí zap|acenájistota po skončenídražby.
DraŽební jistota se nevľací tomu dražiteli, kteý podal námitky proti udělení příklepu, ato až'
do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.
13. Usnesení o příklepu se v elektľonické podobě zveřejní prostřednictvím systému
elektronických drażęb a doľučíse osobám dle $ 336k občanskéhosoudního řádu.

Poučení:Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu vPraze do 15 dnů
od jeho doručęníprostřednictvím podepsaného soudního ęxekutora JUDľ' Venduly
Flajšhansové, Exekutoľský úřad Plzeň_sever, se sídlem Divadelní 2728l3a,30l 00 Plzęřl.
Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do ĺízenípřistoupili
jako dalšíopľávnění, povinný a osoby, které mají k nemovité věci předkupní pľávo,
věcné pľávo nebo nájemní pľávo. odvolání jen proti výrokům označeným v dľažební
vyhlášce I., II., VI., VIil.-XN. není přípustné.

JUDr. Vendula Flajšhansová' v.ľ.
soudní exekutor

Plzeň dne 23.02.2018

Za spľávnost vyhotovení: Haunerová Milena, zaměstnanec pověřený soudním exekutorem
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