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Mgr. Marek Jenelál. soudni exekulor' ExekutoÍský úřad ZliD se sídLen Klájká 4447' 760 0l Zlín'jmenovaný

okesního soudu ve z1íně rozhodnutim ninislla spravedlnos1i
čj- 42]/20 l 2-oJ- so/6 5 ze dne 28']2'20]2, po odvo]aném soudnin exekulorovi JUDr' Ivo Dědkovi' ktelý
byl povčřen provedením exekuce usnesením čj' 4 Nc 4436/2009-7' ze dne 23.3'2009' kleré q'dal okresní
do uvolněnóho Exckutorského úřadu v obvodu

soud v Kro]něřiŽi' l1erým byla nařízena exeklrce k náVÍhu

oprávněného: Česká televizt, Na Hřebenech I| 11,32/1,11700' Praha 4 - Podolí, IČ 00027383' zást.
JUDÍ' Dalibor Kalcso, advokáf, AK Skřoupova 719' 50002' Hradec Králové'
přoti povinnému: MILoŠ DosTÁL' Ubřice 37' 7ó833, Uhřicc' nar.01.10.1954,
I r.To(ojen. pohle, a\ k) oo.;vn<neho
\Tdá\'á

Dražebn í vyhlášku

o provedeni elektronické dražby nemovitosti

I'

Dražebni jednání - draŽba nemoviloýí uvedených
svstému dr2Ž€b na adÍese:

v

bodě

II' se koná pÍos1ř€dnictvím eleklronickélro

www.okdrazbv.cz
Zahá.iení elektronické dražbv| dne 2'7.1'2011 10.00 hod. (od tohoto okamŽiku mohou draŽitelé činit
podáni)'

Uko čeníelekronické dražby: nejdříve dne 27.'t.20l7 l0.30 hod. DraŽba se však koná' dokud draŽilelé činí
podání ($ ]]ói odst' 4 o's'ř.) - bude-Li v posledních pěti minutách před stanovenýn okamŽike]n ukončení
dražb) učiněno podání, má se za to, Že draŽitelé stále činípodání a okamžik ukončení draŽby se posouvá o
pěl njnu! od okanŽiku učiněni podání' Budou-li poté činěna dalšípodánj, postup dle předcházejíci vě1y se
opakuje' L]plyne-li od posledního učinčnéhopodání pěl minut, aniŽ by bylo učiněno dalšípodání' ]ná se Ža
to, Že draŽiteléjjžnečn1ípodání a dlaŽba končí'sledování elekronické dražbyje veřejnč přís1upné'
II' Předměfen dražby ie nemovitost povinného' a io:
po/ťmťk |.č.5q8 l22. orní nůdi o

liméie ll)88

tn2.

všeňi součástni A příslušenstvin, jak je tato n€movitost
přo obec Počenice-Tětěnice, katastrální úz€mí Počenice.

se

III. VÝs|edná c€na

z.psánlt v katastru n€movitostí na

Lv ]95

dražEných nemovitosti' jejich přislušenství' práv a.jiných majetkových hodnol patřicích

k dražebnímu ce]ku byla uřčena pravonocným usnesení1n o ceně

č'j. l77 Ex 18325/13-119 a činí'13''Í70'-

Kč.

Iv. Nejnižšípodání se slanovi ve výŠidvou třetin výsledné ceny nenrovi1ostí' jejich přislušenstvj. práv a
jiných majetkových hodno! patřicích k dlaŽebnílnu celku tj' ve výšj 28.980'- Kč. Minimálni příhoz ýanovuji
na čáslku l.000.- Kč'

v. výši jistoty

sjanoví soudní exekulor ve výši 8.000'- Kč. Zájemcj o koupi draŽených n€moviloslí jsoll
povinni zaplatit jiýotu bud' v hotovosii v kanceláři soudního exekutola v síd1e ExekutoÍského úřadu Zjín
PoUledí:

židoý] nčas1lke. klc:.n:u 5r] ]6lnn! s:c].optr:oholc doiunrent! iofu|ilÍ !.4{:.
Y]hoLo!ťo! v ťj

!:

loštou

|i e]

adresu uLed.no!

'odobr:1fuaťpsiÚaNd:.!1óaj].bos.il.dÁúaaýn]\ov]1l]úl.ii}.lrMt..hijciJtrrosl]dal

j

'tJolr

rÁdIi.'l

nejpozději ]eden den před konánim dlažebniho jednáni nebo bezhotovostní plalbou na ljče1 solldního
exekutora i'ú' 210851a452,l2'700, vs 1&2513, ;pecifický synbol či poznámka rodné erslo ncbo lČo

byloli nejpozději 24 hodin před
jednání
také
doš]a' Do elekronické dražb)'
exekutora
zjiš1ěno. že na ťlčct5r]udniho
zahájením dÉŽcbního
1ennínu'
do
uvcdeného
budou připuŠiénijen draŽitelé' kt€ří laklo zapla1ili dlaŽcbníjistotu
přiklepu
ploti
námitky,
bude vrácena složená jistola
DraŽitelúnl. kteďm neb}'] udělen přiklep a kreři ncpodali
po skončcni dražebnílr o j ed nání'
draŽitele'

K p]atbě

vI. Práva

na účelsoudnjho exekutola lzc přihlédnou! pouze tehdy'

a Závady spojené s

nemovitosiíi nezjištěny'

Závady. které prodejem nenovi1ostí \' draŽbě nezaniknou. jsou věcná břemena, o njchž Ío stánoví
zv]ášbí předpisy, nájem bytu a dalši'ýěcná biemena a nájemní práva' u nichŽ zájeln společnosti vyŽaduje,
aby nemovitost zatěŽovala i nadále (s ó9 e'ř. ve spojcní s $ 336a odý' l pism' c) o's'ř'):

vII'

-

ne7jištěny

rozhodování čini úkony' které v řizení o výkon ro7hodnutí přísLuši soudu prvého
stupně' lozhodujc 1ak o závazcjch vydlažitele podle s 33ón odst. 2 o.s'ř. a podle ustanovení $ 33]d o's.ř.
Přiklep bude udělen tomu' kdo učinínejvyššipodání' Vydlažitel je oprávněn převzít vydÍ.Ženol] nelnovitÓqf
s příslUšenstvímdnen náslcdujicím po vydání usnesení o příklepU, o loln je vydmžirel povinen vyrozumět
exekutora' VydraŽi1el se stává vlastiikem vydmženénemovhosti s přjslušenstvin. naby_loJi usnesení o
přjklcpu právní moci a Zaplaii]']i nejV-vššípodani. a to ke dni Vydání usneseni o příklepu'
K za;laccní neivyššího;odání se určuie lhůta 20 dnú, která počne běŽet právni mocí Llsnesini o přiklepu'
Ňvýššípodání je třeba zaplaljt na shora uvedený ťlčetexelaltorského úřadll nebo sloŽením v hotovosti u
ex;kutorského úiadu prcii potvrzení' Nezaplali'1i vydraži1el nej\r_všší podání ani v dodaÍečné]hL'ltě která
nesmí být de]ši neŽjeden lněsíc' usneseni o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty Z'ušuje a soudni
exekutor nařídí opělovnou dražbu.

vIlI. soudní exekutor při

lx.

Soudní ex€kutor upozorňuje. že při rozvrlru podstaty se mohou oprávněný' ti' kdo do řízení přistollpili

jako dalšíoprávnění, a dalši věřitelé povinného domáha! uspokoj ení j iných vymahatelných pohlcdávek nebo
pohledávek zajiíěných ástavním práveil |eŽ pro které byla naříZena ex€kuce' jesj]iŽc je přihlásí u
i]xekutoNkého úřadu ZIin nejpozději do zahájenj dražebního jednáni' jestliŽe v přih]ášce uvedou výŠi
pohledávky a jejího přísluŠenslvi a prokáží_]i je přislušnýni lislinamj' K přihláškám, v nichž výŠe
pohledávky nebo jcjiho přis1ušenství n€bude uvedena se nepřihlíŽj ($ 69 e'ř' ve spojcni s ]]6fo's'ř')'
"Á

x.soudniexekutorIIZMoprá\'něnéhoaty'kdopřistoupjlidořízeníjakodalšíopráv.ěni,aostatnivěřitele
povil ého' kteři poŽaduji uspokojení svých pohledávck při rozvrhu podslaty, aby soudnnnu cxeku1olovi
zaauji'aptocení ivých pohledávck. a upozorňuje. Že nepoŽádaji_]í o Zaplaceni přcd zahájenín
iaetiti'
'aa
převzít ($ 69 e'ř' ve spojeni s $ ]]6fo's'ř')'
jednfii.
můžev}'dražitel dluh povinného vůčíni
dmŽebnjho

EZÝ]É kaŽdélro, kdo ná

právo' kteťé nepřipoušli draŽbu' abyje uplat]iL u soudního
pÍáva
prokázal
nejpozději před zahájenín dÍaŽebníhojednáni, a
exekulora a aby tutuue upt"tneni
prov€
d
ení
při
upozorňlrje' Žejinal kjeho ptávu ncbude
Úkonu rozhodnutí (exekuce) přihliženo

xl.

Soudní exekutor

osobv. které maii k nemovitosti DtedkuD!í:qrá]o:, Žeje mohou uplatnit
při dlažbě
j en V dÍaŽbě jako dražitelé'tjděle ním příklep u predku |n L pla\o zanika' Hodlá_li nékdo up]a1nit
(v
této
lhúlě
nusi bý
před
dražbv
je
dny
konáním
ivé předkLrpni právo, musí pÍokazat nejpozději 3
ješlě
před
exekulor
Soudní
exekutorovi)'
uplat;ěni předkupnjlro práva včetně důkazůdoručeno soudnímrJ
je
prokáZáno
(lo!o
Íozhodnutí
bude
plávo
předkupní
zam.jenim vtastni dražb] ro7hodne usnesením, zda
zvcrejněno pri zahájení dÍaŽby v clekronické systému dražbJ_)' Proti tonulo usnes--ní nellí odvolání

xII. soudní exekutor uDomrňui€

připustné'

Registrace draži1elů do systému elektlonickýclr draŽeb probílrá prostřednictvím wěbového formuláie
na adrese w!vw'okdÍazbv'oz' sckceRegistÍace/Přihlášení'

xlII'

xnr. Způsob elektronické dražby:

]' DlaŽ6} se můŽe zúčaslniljen regislÍovaný ověřený uŽivatel poíálu www'okdlazbv'cz

;.r'.r ,,rarn..' Lill'rr a}j lJjLij] !:.jrl]nr| (th!lÚ a]]..J.ťll]
!llrl!':cfur.L )ojohi r !.a.!|ll,i p;.ji.\ ríl *b' s! !'Áj] 'i"d']iir

r

ni l ÚrdJ ';

d rlj(ou ix. !!]Iť!: Lr.t:!.!
lq|]r L lll'Ínc'|' J!1

..

)::l!nr ]k.n']o{

2. Povinrý sc nesmí účastnil draŽby jako dražite]' Povinný se po předchozí registrací můŽe jako ověřený
uŽivatel portálu !vw!v'okdÍazby.cz účastnit draŽby v postaveni povinného a přísluši ]nu právo podal nánritky
proti uděleni přiklepu.
3' Dražiteli nebo povinnému' který nesplňuje technjcké podmínky pro registraci a následnou draŽbu'
exekutor umožnína předchozí písemné vyádánív sídLe úřadu přistup ktechnickému vyba\eni'
4' Na portálu wuw'okdrazbv'cz v sekci připravovanó draŽby si ověřený uŽivatel zvoli nemovitost' klelou
chce draŽit' Do dražLJy sc ověřený uŽivatel portálu musi přihlási1jako dtaŽitel ještě před zahájením draŽbydražit" na podálu wwwokdrazby.cz. Po
Postup pro přihlášeni je pa1mý Z dražebniho manuálu v sekci
''Jak
podmínek
účastina dražbě d]e dlaŽební
jistoty
splnění
připsání draŽebn]
na bankovni ťlčetexekLrlora a
v}'hlášlq/je draŽitel optávněn v dmŽbě přihazovat'
5. V ter ínu pořádání sanrotnó draŽby již přilrlášený draŽilel u konkrétní dražby pod svým uŽivatelskýln
.jménem a heslem můŽe od okamžiku zahíjeni dražby přihazovat'
6. Dražitelénemohou v draŽbě činit shodná podání' DaLší podárí tedy musí bý! vždy vyššínež předchozí
učinénépodání, jirrak k němu nebude v e]e|1ronické draŽbě \.'Llbec přihlíŽeno' To neplaií pro dÍaŽitele.
kerým svědči předkupní plávo V připadě' že bLrde učiněno stejné podání draŽitelem, kerému svědčí
předkupní právo a |ebude učiněno podání v'všši,bude udě]e| příklep dtažiteli, jcmuŽ s\'ědči předkupni
Plávo'
7' l,os nrczi osobamis předkupnim pÍávcrn, které učinily shodné podáni dle $ ]]6'j odst' l Věle dÍuhá o's.ř' se
čini el€ktronickým loscm z číse1l až 99 na základč kliknuti uživatele ihned po ukončeni elektronické dlaŽb)'
nejdéle ve lhůtě 5 minu!' DraŽitcli s vyššim čís1enrbude udělen příklep'
8. Přihozy se činítak. Ž€ do příslušnóho okénka dražitel vypíše částku přjhozu (musí býl stejná či vyššíneŽ
ýanovený mininálnj příhoz určený dražebnikcnl' jinak se podáni s čásikou menšínež minimál]ri příhoz
nezoblazí a nlá se za to' že neby]o učiněno), klikem na tlačítko přihodjt je podáni učiněno a zobrazi se.jako
nejvyššipodán1 spo]u s uživare]skýnr jménem draŽitcle, celkovou částkou a uvedenýnr přesným časenr

příhozu'
9' Po skončenídražby oznámí exekutor proýředniclvin systénu elekronických draŽeb osobu, která učinila
nejvyšši podá í v dražbě a výši nejvyššiho podání'
lo od okamžiku oznáneni osoby. kelá učinila ncjvyššípodánia Úši nejvyššíhopodání, běžíosobáfr' ldeÍé
mají právo vznéý nán]itkr ploli udělcnípříklepu' ]hůta 5 minut, ve kjeÍémohou vznés! nánjtky proti Udě]eni
příklepu' V připadě. že budou podány námitky proti uděIení příklepu, rozhodne exekutol o těchto nánjlkách
usnesením. které zveřejní v systému elektronické dražby' V připadě, že budoll námitky shledány důvodnými.
pokaču.je draŽba r}.ýoláním předposledního podání: v opačnémpřipadě cxekutor udě1i příklep'
l l' Dmžitelůln' klerýln nebyl udělen příklcp se vrátí zaplacená jisiota po skončení dražb]_. DlaŽební jistola
se nevrací tomu dražileli' kteli' podal námitk}' proti udčlenípřiklepll, a to aŽ do doby' ncŽ usneseni o
příklepu nab de právní moci'
12. Usncsení o příklepLr se v elelcronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elekíonických dražeb a
doíučise osobám dle s ]3ók občanského soudního řádu'

Poučeni: Proti

Po ř.trI:

tomulo Llsneseni mohou podat odvolání do 15 dnů ode dne doručeníu podepsaného
soudního exekuloÍajen oprávněný. li. kdo do řízeni přistoupi1i.iako dalšíoprávnění' povinný a
oSob}, které mají k nemovilosli předkupni pÍávo,.věcné plávo ncbo ná.jemni právo' a io jen plo
nedoýatek náležitoslídlaŽebnív}hlášky stanovených ve výťoku III. Iv' V' Vll.
odvoláníjen proti výrokúln l' ]l. vI. IX aŽ XIV není přípuslné' UrčenívýslednÓ ceny nemůže
být piednětem odvolání. ]edaŽe by výsledná cena by]a stanovena V lozponr se samostalnýjn
pravomocným usnesenín o výsIedné ceně nemovitostí' Výše nejniŽšího podáni pod]e s jj6e o.
s' ř' představuje 2/] nebo podle $ 336m' odst' j o's.ř' l/2 výS]edné ccny' Výšia způsob platby
draŽebni jistoty stanoví soudní exekulol'podle okolnosli připadu, jistota nesmí podle $ ]3óe.
odst' 2) o's'ř' přektočit 3/4 nejni^ího podání'
Jako dÍaŽitel se mťlže.iednánízúčastniipouze len' kdo Zapla1il do Zahájení dražebniho jcdnání
stanovenou j istotu (s 3j6e ods1' 2 o's'ř')'
Jako draŽi1el nesmí \'yýupovat soudci, zaněStnanci soudů' soudni exekutoři. zaměslnalci
exekutcjlských úřadů, povinný. manžel povinného' vydlaŽilel uvedený V s 336m od51' 2 a ti'
jimž v nabyli věci brfuj zv]áš1ní předpis'
Fyzická osoba mťlžedražit jen osobnč nebo proslředniclvi zástupce. jehoŽ plná moc b}]a
úředně ověřena' Za plávnjckou osobu' obec, vyššiťlzemně sanosprávný celek nebo slát draŽi
osobt uvedenó v $ 2]. 2la a 2lb o's'ř., keré své oprávnění nusi prokázat ]istinou' jeŽ byla

.jrisijika' kler.nl iry]

l\hoítía\.
'coíl

h{lii! {ťl.otÍd1.1. d.Liji.)ť] doÍ!i:'. s. ai::. l] lošiou rr e rdI*J trý.J.]ol
lo!L V 5id]r úia.]J rL t.irl.'{!Jr ]!Dnť: d
codj.lj Lóa rr.1.]j:.iťah
'iáí'

)odctjŮa !oc.psaŇ

ÝŽ9doíL p]lernmn

úiednčovčřena' ncbo jejich Zástupce' j€hož p]ná lnoc b)_la úředně ovčřcna ($

jjóh ods!'

1'2)'

TotoŽnost lyzické osoby bude plokázára občanským průkazem nebo cesto\'nim pasem'
existence právnických osob výpis€m Z obchodního rejs!říku nebo jinou zákonem stanovenou

úřední lislinou, dokládajjci právni subjektivitu právnické osoby'
VydraŽitel' který nezaplarí podání ve lhutč stanov€né v usnesení o příklepu. ktelá začínáběžet
dnem práVní noci příklepu. event' ani v doda1ečné lhůlě, kterou mu ulčj soudní cxchltoÍ a klerá
vznikly
nesmí být d€lší neŽjeden měsíc, je povinen nahradi1 náklady- l(teré státu a účasfuíkůnl
kierá
vznikla
iím'
že
nezapjatil
n€
jv)'šší
íním.
škodu,
V souvislos1i sdalšímdražebním ied

podání'

a byloli při da]ši draŽebním jedná1í dosaŽeno nižšin€jvyšši podání' Iozdíl na

nejvyšši podání. Na tyto závazky se započ ítává j istota složená vydraŽilelem (s 338m odst. 2 a $
336n odst. l).
JesťiŽe odvolaci soLrd usneseni o příklepu Změní' tak' Žc 5e přiklep neuděluj€' vydražitel' ktelý
se nesta] vlastníkem vydraženého nemovitosti' je povinen vrátilji povi|nému' vydat uŽilky a
náhradu škody. kterou mu způsobi1pii hospodařenís nemovitosrj ajejín přjslušenslviln'
soudni exekutor poýupoval dle us1' | 52 odst' 1,2, s 55b Zákona č' ]20/200l sb' (exekučníhořádu)'
Ve 7]íně dně ]6']].20I7

Mgr' Maťck Jenerálv'r

DnžebtrivVh]áškasedÓí'čui.]lxoprávnětrÝ ' lx pov]nn!' 1xmanŽel po!in|élro,lr osobylÉedkutnim pIaen. ýěciýn pru\tÍ njrc í ň
páV.mlrosolry,kteréPi]hLánL!VymahalcLnipobledivky,lroŇ]bY'k(erópíih]áJLypohledávkyzaJjštěne72sbvnjmpÍ1}ťnlxnnxnaijiLiad'1r
obťu úřld (vy\lsnna ilÍcd|l de!kU).1Y o.gá| ossZ. lrzdnlotl]]po šťoln|' l1[ aýláLniúíxd lx o]reflj]úird oh.ť sÍl7šiienou PůVlbno{i' l
.hoŽob|od0].neFovjloÝ(l!rěytnaiLtcdi]d.sk!] LxVyvěš.nináúřédillcsc.
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