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Usnesení
Soudní exekutoľ JUDľ' Vendula Flajšhansová, Exekutoľský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní
2728l3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na zźk|adě usnesení okľesního soudu v
Benešově zę dne 14. 8. Ż009, č,.j' 7 Nc 825412009-5, kteým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného platebního výměru VZP ČR,KP pľo Středočeský kraj, ÚP Benešova ze dne 5' 3'
2004, č,' j' 4Ż40400225, 2140400Ż24, apodle vykonatelnélro platebního výměru VZP ČR zę dnę 5'
3. 2004, č,. j. 4240400225,2140400224 ve věci

opľávněného vZP čR, KP

pľo Středočeský kľaj, ÚP Benešov, IČo: ąl |97518, se sídlem
Husovo nám. 555, 256 0I Benešov
proti

povinnému

ŠvecVáclaY,nar.Lt.02.l952,bytemNa Bezděkově l781, Ż56
(znaěka: EX 3 8 5 /0 9/PR] 23 3 4 l 09)

0l Benešov

pro l07 295,00 Kč s příslušenstvím
ľozhodl takto:

vydává

DRAŽEBNÍ vYHLÁŠxu
o pľovedení elektľonické dražby nemovi{ých věcí

I

Dľažbanemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná pľostřednictvím elektľonického systému
dľ až,eb na adrese : www.okdľazby.cz

Zahájení elektľonickédľažby:dne 09.04.2019 od 13:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou
dr

ażitęléě init podán í).

Ukončeníelektľonickédraźbyz nejdříve dne 09.04.2019 ve 13:30 hodin. Drażba se však koná,
dokud draźitęléčinípodání (s 33ói odst. 4 zálkonač,.9911963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění (dále jen ,,o's.ř'")) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukoněení dratby učiněno podání, má se za to, źe dľažite|éstále činípodání a okamžik ukoněení
drażby se 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 uěiněno dalšípodání má se zato,Źe dľażite|éjižnečinípodání adraŹba končí.Sledování
elektľonické draźby je veřejně přístupné.

II.

Předmětem draŹby a drateny budou tyto nemovité věci

ideální podíl o velikosti 1/ó
- parcela St. 363 o výměře 263 m2 - zastavěná plocha a nádvoří

Součástíje sĺavba: Týnec nad Sázavou, č'p.218, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.. St. 363
- parcela č). 295616 o výměře 986 mŻ - zahrada

vše zapsáno v katastľu nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pľo Středočeský kľaj, Katastľální
pľacoviště Benešov, pľo obec 530841 Týnec nad Sázavou, katastľální uzęmí 772399 Týnec nad
Sázavou, na listu vlastnictví č. 20, se všemi součástmi a příslušenstvím,které tvoří zejména stavba
garáte s dílnou, dřevěný přístřešek se zahradním kľbem, oplocení z drátěného pletiva v ľámech na

kamenné podezdívce, ocelová yľata a vrátka, tľvalépoľosĘ, zpevněná plocha
dlažębních kostek a z monolitického betonu.

zę silničních

III.

Výsledná cena ideálního podílu o velikosti 116 draŹených nemovitých věcí uvedených pod bodem
II. tohoto usnesení činí360.000,00

Kč (slovy:

třistašedesáttisíckoľunčeských).

IV
Nejnižšípodání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny drażených nemovitych věcí uvedených pod
bodem II' tohoto usnęsęní a jejích příslušenství,práx a jiných majetkových hodnot, patřícíchk
dľaženémucelku a činíěástku 240.000,00 Kč (slovy: dvěstěčtyřicettisíckorunčeských).

v
Výše jistoty pro dľažbu nemovitych věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se uľčujev
částce 50.000,00 Kč (slovy: padesáttisíckoruněeských). Zájemci o koupi draŽených nemovitych
věcíjsou povinni zaplatitjistotu nejpozději 1 hodinu před dľažbouv hotovosti u Exekutorského
úřadu Plzeň_sever JUDľ. Venduly Flajšhansové, nebo nejpozději 2 dny před dľažbouna účet
tohoto úřadu, vedený u Českéspořitelny, a.s., č.ú.:61'0852210800, v.s.: 677309, s.s.: ľodné
číslo/IČozźljemce o draŽbu

K

platbě na úěet exekutora lze přihlédnoutjen tehdy, bylo-li ve stanovené lhůtě zjištěno, že najeho
úěet také došla. Do elektronické dľażbybudou připuštěnijen dražitelé, kteří takto zap|atili dľažební
jistotu do uvedeného termínu' Hodlá-li osoba, jížsvědčípředkupní 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 včetně důkazůdoručeno soudnímu exekutorovi).

Pokud nebude předkupní právo shora uvedeným způsobem uplatněno a prokźnáno, nebude
v případě dalšíhodraŽebního jednání k později uplatněnému předkupnímu právo přihlíženo. Soudní
exekutoľ ještě před zahájením vlastní drażby ľozhodne usnesením, zda předkupní pľávo je
prokázáno (toto ľozhodnutí bude zveřejněno pÍi zahájeni drażby v elektronickém systému dražby).
Pľoti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

VI
Prźnaazéxady spojené s nemovitymi věcmi: nebyly zjištěny

VII
Závady, kteľépľodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to
stanoví zvlášÍnípředpisy, nájem bytu a dalšívěcná břemena a nájemní prźxa, u nichž zź|em
společnosti vyŹaduje, aby nemovité věci zatěŹova|a i nadále a jedná se o tyto závady: nebyly
zjištěny.

VilI.
Příklep bude udělen tomu, kdo učinínejvyššípodání.
Vydražitel je oprávněn převzít vydľaźenénemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po
udělení příklepu. o tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutoľa. Vydražitel se stává vlastníkem
vydraźené nemovité věci s příslušenstvím,nabylo-li usnesení o příklepu pľávní moci a zaplatil-li
nejvyššípodání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

Ix
Soudní exekutoľ upozoľňuje, źe při rozvľhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řizęní
přistoupili jako dalšíoprávnění a dalšívěřitelé povinného domáhat uspokojení jiných

vymahatelných pohledávek nebo pohledávek, zajištěných zástavním pľávem, neŽ pľo kteľébyla
nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájeni drażębního jednání, jestliŽe v přihlášce
uvedou výši pohledáxky ajejího příslušenstvía prokáżí-lije příslušnýmilistinami. K přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušensfuí nebude uvedena, se nepřihlíží.

Soudní exekutor upozoľňuje osobu odpovědnou za správu domu a pozemku' jde_li o pľodej
jednotky v domě, že se můžedomáhat uspokojení pohledávky související se správou domu a
pozemku vůčivlastníku jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatněna u soudu Žalobou podle
části třetí ajestližeji přihlásí nejpozději do zahájení dľaŽebníhojednánía přihláška bude obsahovat
náležitosti podle $ 336f odst. 2 a 3, s poučením, že přihlášĘ v nichŽ výše pohledávĘ nebo jejího
příslušensťvínebude uvedena, soud (soudní exekutoľ) odmítne.

X.
Soudní exekutor vyzývá oprávněného a!t.' kdo přistoupili do Íízenijako dalšíoprávnění, a ostatní

věřitelé povinného, kteří poŽaduji uspokojení svých pohledávek

při ľozvrhu podstaty,

aby exekutoľovi sdělili, zda żádajízaplaceni svých pohledávek a zźroveřl je exekutor upozoľňuje,
źe nepoŽádajĹli o zaplaceni pÍed zahá$ením dľažebníhojednání, műżc vydrażitel dluh povinného

vůěi nim pÍevzít.

XI
Soudní exekutor vyzyvá každého'kdo má právo, kteľénepřipouští draźbu (s 267 o.s.ř.), aby je

up|atnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokáza| nejpozději před zahájením dľažebního
jednání a upozoľňuje, žejinak kjeho právu nebude při pľovedení exekuce přihlíŽeno.

Xil
Soudní exekutoľ upozoľňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní pľávo, že je mohou
uplatnit jen v dľažbějako draŹite\é. Udělením příklepu předkupní pľávo zaniká.

xilI
Registľace draźiteltĺdo systému elektronických dľaž'ebpľobíhá pľostřednictvím webového
formuláře na adrese www.okdľazby'cz, sekce Registľace/Přihlášení.

xIV.
Způsob elektron ick é ďraźby :

'

Drażby se můžęzúěastnit jen ľegistľovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazb}'.cz.
2. Povinný se nesmí účastnitdrażby jako dľažitel.Povinný se po předchozí ľegistľaci může
jako ověřený uŽivatel portálu www.okdľazby.cz účastnitdratby v postavení povinného
a příslušímu pľávo podat námitky proti udělení příklepu.
3. Dražiteli nebo povinnému, kteý nesplňuje technické podmínky pľo registraci a následnou
dľažbu,exekutoľ umožnína předchozí písemné vyżádání v sídle úřadu přístup
k technickému vybavení.
4. Na poľtálu www.okdrazby'cz v sekci připľavované drażby draŹitel zvolí nemovitou věc,
kteľou chcę dražit.
5. Po připsání dražební jistoty na bankovní úěet exekutoľa a splnění podmínek účastina drażbě
dle tohoto usneseníje draźitęl oprávněn v dľažběpřihazovat.
6. V termínu poÍádáni samotné drażby se draŽitel přihlásí u konkľétnídrażby svým
uŽivatelským jménem a heslem do systému, poté můžepřihazovat'
7. Dľatitelénęmohou v dražbéčinit shodná podání. Dalšípodání tedy musí býtvżdy vyššínež
předchozí učiněnépodání, jinak k němu nebude v elektronické dľažběvůbec přihlíženo. To
neplatí pro dražitele, kterým svědčípředkupní právo - v případě, že bude učiněno stejné
podání draŽitelem, kteľémusvěděí předkupní pľávo a nebude učiněno podání vyšší,bude
udělen příklep dražitelijemužsvědčípředkupní právo.
8' Los mezi osobami s předkupním právem, které uěinily shodné podání dle $ 336j odst. l věta
druhá o.s.ř. se činíelektľonickým losem z číselI aż, 99 na zźtkladě kliknutí uŽivatele ihned
po ukoněení elektronické draŹby nejdéle ve lhůtě 5 minut. DraŽiteli s vyššíměíslem bude
udělen příklep.
9. Přihozy se činítak, źe do příslušnéhookénka dľaźitęlvypíšečástku příhozu (musí být stejná
ěi vyššínež stanovený minimální příhoz uľěený dľažebníkem,jinak se podání s ěástkou
menší neŽ minimální pŕíhoznezobrazí a má se zato, Že nebylo učiněno), klikem na tlačítko
přihodit je podání uěiněno a zobrazí se jako nejvyššípodání spolu s uživatelským jménem
drażitele, celkovou částkou a uvedeným přesným ěasem příhozu.
l0. Po skončenídľażby oznámí exekutor pľostřednictvím systému elektronických dľažebosobu,
ktęľá učinila nejvyššípodání v draŽbě a vyši nejvyššíhopodání.
l 1. od okamŽiku oznźlmení osoby, kteľá uěinila nejvyššípodání a výši nejvyššíhopodání, béŹí
osobám, kteľémají prźlvo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které
mohou vznést námitky proti udělení příklepu' V případě, že budou podány námitĘ pľoti
udělení příklepu, rozhodne exekutoľ o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému
l

elektľonické dražby. V případě, Že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba
vyvoláním předposledního podání; v opaěném případě exekutor udělí příklep.
l2.Dľažitelům,kterým nebyl udělen příklep se vľátí zap\acenájistota po skončeníđraźby.
Dľažebníjistota se nevľací tomu dražiteli' kteľý podal námitky pľoti udělení příklepu, ato aŽ
do doby, neŽ usnesení o příklepu nabude pľávní moci.
l3. Usnesení o příklepu Se v elektronické podobě zveŕejní prostřednictvím systému
elektľonických dražeb a doručíse osobám dle $ 336k občanskéhosoudního řádu.

Poučení:Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu vPľaze do l5 dnů
od jeho doruěení pľostřednictvím podepsaného soudního exekutoľa JUDr. Vendu|y
Flajšhansové, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2l28l3a,30l 00 Plzęň.
Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do Íízęnípřistoupili
jako dalšíopľávnění, povinný a osoby, kteľémají k nemovité věci předkupní pľávo,
věcné pľávo nebo nájemní pľávo. odvolání jen pľoti výľokům oznaěeným v dľažební
vyhlášce I., II., vI., VIII.-XV. není přípustné.

JUDľ. Vendula Flajšhansová, v.r.
soudní exekutoľ

Plzeň dne 30.01.20l9

Za správnost vyhotovení: Haunerová Milena' zaměstnanec pověřený soudním exekutorem

dokumentu bez otisku rązítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný
prostřednicním provozovatele poštovníchslužeb' t]častnik, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doručen, může
písemně požádat o zaslání tohoto dokumentu v el. podobě, opatřeného eI. podpisem na jím uvedenou eI. adresu nebo
mťlžev sídle exekutorského úřadu požádat o předání tohoto dokumentu na techniclý nosič dąt'

V případě doručení tohoto
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ověřovací doloŽka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby

(vsouladusustanovenĺmizákonač'č.499/2004Sb.,oaľchivnictvĺaspisovéslužbě,$69a,ZvláštnĺuslanovenĺodokumentechVdĺgĺlálnĺpodobě)

ověřuji pod pořadoWm číslem653/20'l 9, že tento dokument,
vznikl.

Keý vznikl převedenĺm datového formátu se shoduje

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrŻuje spráVnost a pravdiVost údajůobsažených

V

s obsahem dokumentu, jehož převedenĺm

dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupujĺcí elelđronickýdokument byĺ podepsán elektronickým podpisem a plalnost zaručeného eleKronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis
byl shledán p|atným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvaliÍikovanémcertiÍĺkátu vydaném akreditovaným poskytovatelem ceńifikačnĺch služeb v
souladu s nařĺzením EU elDAS a ověření platnosti kvaliÍĺkovanéhocertiÍikátu bylo provedeno vůói seznamu zneplatněných ceľtifikátú.

Podpis byl připojen u dokumenlu
Rozhodný okamŽik pro věření platnosti podpisu: 30.01.2019 16:54:43 byl zĺskán jako datum a ěas přijetí podání v e-podatelně

certifikát podpisu:
Číslocertiĺikátu: 373751 8(ox39o7AE)

Platnost: od 21'09.2018 do 21.09.2019, ceńiÍikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certiíikátu: Česká pošta, s.p. [lČ 47114983], cz
Podepisujĺcĺ: Milena Haunerová, JUDr. Vendula Flajšhansová [lČ 6625o391]
Podpis byl opatřen časovým razĺtkemPodpis , Keré alé nenĺ v souladu s nařĺzenĺmelDAs

ldentlfikačnĺ

ověřovacĺ

Datum a čas WhotovenÍ ověřovacĺ dotožky: o1.02.201 9 07:25:33
Mĺsto Whotovení ověřovacÍ doloŽky: K NáklÍ 4o4, 25741 TÝNEC NAD

ověřujĺcí organizace: Městský úřad Týnec nad Sázavou
ověřujĺcĺ osoba: Lenka Homolová
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