ExEKuToRsKÝ úŘlu pr,znŇ_vrĚsro
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

Domínikárrská 8, 301 00 Plzeň
Tel: +420 3'77 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, daíova schranka: pvwg8xd

Spisová značka: 134 EX

05099/09 - 995

USNEsENÍ

Soudní exekutor Mgr. Inq, Jiři Prošek, Exekutorský úřad PLzeň-město, se sídlern
Dominikánská 8, 301 0O P]zeň, pověřený provedenírr. exekuce na základě usneseni:
Okresního soudu v Berouně ze dne 2.10,2aa9, č.j. 15 Nc 552B/2aa9-1l, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v
Litoměřicich
ze dne 9.2.2aa9, č.;. l1 C 2OO/20O8-5], ve věci opráwněného:
Vlastimil Goldschmied, bytem Lovosická óp.769 / óo.l-6, Praha - Praha 9 190 00,
nar. 18.1-2.l-962, právní zástupce .rUDr. Naděžda Pašková, advokát se sidlem Rieqrova
čp. 11OO, Roudnice nad Labem 413 O1, proti povinné: Vlasta Černický, bytem
Košťálkova čp. 1105 / óo. l, Praha - Kobylisy 182 00/ nar. 15.06.1959, k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši 0,00 Kč s příslušenstvím: náklady předcházejícího
Ťizeni 11 600,00 Kč, náklady op::ávněného: 2 631,B0 Kč, jakož r k úhradě nákladů
exekuce,

vydává |-oto usnesení o naŤizeni dražebního ;ednáni DRAŽEBNÍ \ryHlÁšKu.

I.

Dražebníjedrrání se koná
drre 16.

01

.2019 v

11

:

00 hod.

prostředrrictvím elektronického systénru dražeb na internetové adrese
tw.exdglp
Ukončeníelektronické dražby: nejdříve drre 15.01.2OL9 v 13:00 hod. Dražba se
však koná, dokud dražitelé činí podání (S 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád), bude-li w posledních pěti ninutách před stanoweným
okanržiken ukončenídražby učiněno podání, má se za l-o, že dražíteléstále činí
podání a okarnžik ukončenídražby se posouvá o pět minut od okanržiku učinění
podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se
opakuje. Uplyne-li od posledního učiněnéhopodání pět rninut, anížby bylo
učiněno další podání, rná se za Lo , že dražíteléjiž nečinípodání a dražba končí.

Podání je bráno za učiněné,pouze v případě, že bylo systérnen elektronických
dražeb dražiteli zpětně potvrzeno - podání sě objeví on-line v seznanu přijatých
podání a taktéžje dražiteli potvrzeno e-mailem.

Ir.

Předmětem dražby jsou nemovitosti
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Nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástni.

Fč§"bran,

Pozqek se nachází cca 40 m severozápadně od okraje zastavěné části obce
Chraštice. ,Iedná se o travnatý pozaek obdé7níkovéhotvarlJ.. Pozqek je na
zápa&tí sťraně ohraničený zpevtlěnou komuníkacía nachází se v 7ánu. Připojky
jsou v dosahu do 50 m. D7e zjištění zna7ce je pozeek určený k zástavbě.
III.

Výsledrrá cena dražených nenovitostí je 885.000,- Kě (slov1,: osm set osmdesát
pět tisíc korun českých).

Iv.

Nejnižší podání ve v,ýši dvou třetin wýsledné ceny dražených nemovitých věcí
a jejich příslušenství činíl 590.000,- Kč (slov1,: pět set devadesát tisíc
korun českých).

v.

Dražebníjístota se ner,ryžaduje.
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.Tako

je

dražitel se můžeelektronické dražby účastnitpouze osoba, která
Registrovaným dražitelem plo dražby probíhající na portálu

www,

exdrazby. cz,

prokáže svou totožnost,
k této dražbě sé na portálu www.exdrazby.cz přihlásí
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která
se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby. cz I a to bud znrěnou již
dříve provedené základrrí registrace na ,,Registraci dražitele" v sekci ,,Můj
účet",nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci ,rRegistrace\\.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost ,,Dokladeur o prokázání
totožnosti regístrowaného dražitele pro dražby probíhající na portálu
www.exdrazby.cz\\ (dále jen ,,Doklad o prokázání totožnosti") , 1e}:ož formulář
je unístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci ,rMůj účet\rnebo v informaěním
banneru detailu této dražby na portáIu www.exdrazby.cz unístěnéhov sekcí
,,Moje dražby" poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutírr na tlačítko
,,Přihlásit se k dražbě".
Podpis Registrovaného dražitete na Dokladu o prokázání totožnosti nrusí být
úředně ověřen nebo musí být doklad o prokázání totožnosti v elektronické
verzi podepsán kwalifikovanýru podpisorrlrrr certifikátem. V případě právnické
osoby, obce, rryššíhoúzemně samosprávného celku nebo státu nrusí být Doklad
o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. S 21 , 2La a 2Lb o. s . ř. ,
1eliž oprávnění nusí být prokázáno listinou, jež musí být úředrrě ověřena,
nebo jejich zástupcen, jehož plná moc nrusí být úředně ověřena. Řaarra wlplněný
a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění
jej podepsat, rnusí být doručeny soudrrímu exekutorovi některlan z níže
uvedených způsobůa v případé, že původně písennédokumenty budou doručovány
elektronicky, musí být převedeny do elektronícké podoby fornrou autorizované
konverze dokurrentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho
w,lplnění Registrovanjzn dražitelem ke dni konání této dražby starší šesti
měsíců.

Doklad o prokázání totožnosti s listiny

prokazujícínri oprávnění jej

podepsat, doručí Registrovaný uživatel soudnírnu exekutorovi některjrrr z
těchto způsobů:
a) Uloženín na portáJ-u vr9r$r.exdrazby.cz v s'ekci "Můj úČet".
b) Zasláním prostřednictvím veřejné datowé sítě. a to buď na adresu
nebo do
elektronické podatelny exekutorského úřadu infoGexekutors.cz
datové schránky soudrrího exekutora - ID: pvw8xd
c) Zasláním v písernnéformě držitelerr poštovní licence.
d) Osobně v sídle soudního exekutora Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exekutorský úřad
plzeň-něsto, Dominikánská L3/8,301 00 Plzeň. V tomto případě není nutné
úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření totožností, za předpokladu,
že Registrovaný dražitel podepíšeDoklad o ověření totožnosti před soudnínr
exekutorem a prokáže se rru platnirn úředrrím průkazem.
\/II. S nemovitostmi nejsou spojena Žádná práva ani žádné závady.
VIII.

Prodejem v dražbě nezaniknou žádné závady.

Ix.

Vydražitel je oprávněn převzít rrlrdraženénemovitosti s příslušenstvím dnem
následujícím po wydání usnesení o příklepu; o tom je rr5ldražitel povinen
vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem rrlrdražených
nemovitostí s příslušenstvínr, nalrylo-li usnesení o příklepu právní moci a
zapJ.atil-li
nejwyšší podání, a to ke dni rrydání usnesení o příklepu.
Soudní exekutor upozorňuje| žépři rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti,
jako další oprávnění, a další věřitelé povinného
kdo do řizení přistoupili
jiných
w,lnnahatelných pohledávek nebo pohledávek
uspokojení
domáhat
zajištěných zástavním právem, lež pro které byla nařízena exekuce, jestliŽe
je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce
uvedou rnýši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými
tistinarni. K přihláškátr, v nichž rrýše pohledávky nebo jejího příslušenství
nebude uvedena, se nepřihJ-íží.

xI.

jíné vymahatelné
Soudní exekutor v]zÝvá každého, kdo dosud přihlásil
pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem, než pro které by1
nařízen výkon rozhodnutí, aby přihlášku doplnil o přesné wyčíslení wýše
pohledávky a jejího příslušenství ke dní konání dražby a prokázal je
přísJ-ušnýui listinami.
K přihláškán, které nebudou řádrtě doplněny, soudní
(S 336f o.s.ř.,
ve znění účinnérrpřed novelou ě.
exekutor nepřihlíží.
334/2oL2 sb.I

XII.

do řízení jako
Soudrrí exekutor rnlzývá, aby oprávněný, ti, kdo přistoupili
darší oprávnění, a ostatní věřiteJ.é povinného, kteří požadují uspokojení
zda
svých pohledávek při rozvrhu podstaty, soudnínru exekutorovi sdělili,
žáda,)í zaplacení svých pohledávek. Soudní exekutor upozorňuje, Že
nepožádají-li o zaplacení před zahájenírn dražebního jedrrání, můžewydražitel
dluh povinného vůči ninr převzít.

XIíI. Soudní exekutor vyzývá každého,kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby
je uplatnil u soudu a alry takové uplatnění práva prokázal soudnímu
exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jedrrání. Soudní exekutor
upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
XIV. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které nrají k nenrovitostem předkupní právo,
že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu
předkupní právo zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní
právo, rrusí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jedrrání. Soudní

exekutor ještě před zahájenín dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní
právo prokázáno. Proti tomuto usnesení pak není odvolání přípustné.

'(v.

osoba odpovědná za správu donu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v domě,
se můžedomáhat uspokojení pohled,ávky související se správou domu a pozerrku
vůči vlastníku jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatněna u soudu

žalobou podle části třetí o.s.ř. a jestliže ji přihlásí nejpozději do
zahájení dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle
s 336f odst. 2 a 3 o.s.ř. Přihlášky, , nichž rryše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, soudrrí exekutor odrnítne.

xvl.

po skoněení dražby bude v systénru elektronických draŽeb zveřejněna osoba,
která učinila nejvyššípodání v dražbě a r{še nejvyššíhopodání. Od okarnŽiku
tohoto zveřejnění, běžíosobám, které mají právo vznést nánitky proti udělení
příklepu lhůta 5 nrinut, ve které mohou vznést nánitky proti udělení příklepu.
v případě, že budou podány nánitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní
exekutor o těchto nánitkách usnesením. které zveřejní v systému elektronické
dražby. V případě. že budou nánitky shledány důvodnými, pokraČuje draŽba
v,lrvolánínr předposledrrího podání - toto ulrvolání bude provedeno v usnesení,
kter.ým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto
odkdy a dokdy je možno činit další podání.

XVII.

Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému
elektronické dražby a doruěí se osobám dle S 336k o.s.ř., vé znění Úěinnérn
před novelou č. 334/2OL2 sb.

poučení,

usnesení mohou podat odvo]áni jen oprávněný,
:r"ai,
::."to
j ako dalši oprávněni,
Ťizeni přistoupili
lrL]u
do
LI t
povinný, manžel povinného I a osoby, která maji
k nemovitostem předkupni právo, věcné právo nebo nájemní
právo.

Odvofáni se podává do 15 dnů od doručenítohoto usnesení
u soudního exekutora; o odvo]-áni rozhoduje Krajský soud
v Praze.
Odvolání jen protr výrokům uvedeným v bodě I.,
VIII. až XVII. není přípustné.
U p o z o í n ě n í:

II.,

VT.,

Ve smyslu ust. § 336 odst. 3 OSŘ obecní úřacl, -,t )ehož obvodu
je nemovit-ost, vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejní
úřad
způsobem v místě cl--vyklým, příslušný katastrální
vyhlášku nebo ;e;í podstatný obsah uveřejní na své úřední
desce.

V Plzni dne 29.It.2al8
Mgr. Tnq. Jiřr Prošek, v. r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotoveni: Mqr. Lucie Spáčrlová
z pověření soudního exekutora
Mgr. Inq. Jiřího Proška
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