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USNESENÍ
JUDrDalimilMikaLLMsoudníexekutorExekutorskýúřadKlatovysesídlemZaBeránkemͬͬͬ꽰
ᔐKlatovypověřenývedenímexekucenazákladěpověřeníObvodnísoudproPrahu岠čjᔐEXE
ᔐ岠㎜ᔐ岠䞨꽰zedneᔐ岠

vydává


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí


I
První dražbanemovitýchvěcíuvedenýchvboděIIsekonáprostřednictvímelektronickéhosystémudražeb
naadrese
www.drazby-exekutori.cz
Zahájení elektronické dražby: dne ᔐ꽰ᔐ꽰 vᔐᔐ hod od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání䣸

Ukončení elektronické dražby:nejdřívedneᔐ꽰ᔐ꽰vᔐᔐͬhodDražbasevšakkonádokuddražitelé
činí podání § ͬͬi odst  zákona č 꽰꽰㎜ᔐ꽰ͬ Sb občanský soudní řád dále jen „OSŘ“䣸䣸 Bude䞨li
vposledníchpětiminutáchpředstanovenýmokamžikemukončenídražbyučiněnopodání má sezatože
dražiteléstálečinípodáníaokamžikukončenídražbyseposouváopět minutodokamžikuučiněnípodání
Budou䞨li poté činěna další podání postup dle předcházející věty se opakuje Uplyne䞨li od posledního
učiněnéhopodánípětminutanižbybyloučiněnodalšípodánímásezatožedražiteléjižnečinípodánía
dražbakončíJednotlivápodání všechdražitelůajejichvýšebudoubezprostředně zobrazovány naportálu
wwwdrazby䞨exekutoricz vrámci zobrazení informací o této dražbě Sledování elektronické dražby je
veřejněpřístupné

II
Předmětem dražbyjsoutytonemovitévěcipovinnéhoato
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Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatelepoštovníchslužebkterýjeplatnýibeztěchtonáležitostíDleust§ᔐ岠bstavovskéhopředpisuExekutorskékomory
Českérepubliky–kancelářskýřádkpísemnéžádostiúčastníkakterémubyllistinnýstejnopistohotodokumentudoručensezašle
elpoštounaeladresuuvedenouvžádostipísemnostvyhotovenávelpodoběapodepsanápodle§ᔐanebosepředáúčastníkovi
vsídleúřadunatechnickémnosičidat
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Jednáseo podíl 1/18pozemkůvk.ú. KlášterecnadOhří, okresÚstí nadOrlicí.Pozemkyparc. č. 4254a
parc.č.4300jsouvedenyjakoornápůdaajsoustředněsvažitéaobhospodařované.Přístupnapozemkyje
po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Pozemek parc. č. 4243 je veden jako lesní pozemek a je
svažitý a nacházejí se na něm smíšené porosty. Přístup na pozemek je po nezpevněné komunikaci ve
vlastnictvísoukromýchosob.


Příslušenstvítěchtonemovitýchvěcínebylozjištěno

III
Výsledná cenadraženýchnemovitýchvěcíuvedenýchpodbodemIItohotousneseníbylaurčenasoudním
exekutoremusnesenímčjᔐEXͬ㎜ᔐ岠䞨岠ͬzedne岠ᔐa usnesenímčjᔐEXͬ㎜ᔐ岠䞨꽰ze
dneᔐᔐᔐčástkouvevýši26.170,- Kč.

IV
Nejnižší podánísestanovívevýši㎜ͬvýslednécenydraženýchnemovitýchvěcíuvedenýchpodbodemII.
tohotousneseníajejíhopříslušenstvíprávajinýchmajetkovýchhodnotpatřícíchkdraženémucelkuačiní
částku

17.400,- Kč


V
Výše jistoty pro dražbu nemovitých  věcí uvedených pod bodem II tohoto usnesení se určuje v částce
5.000,- Kč nejvýše však ve výši ͬ㎜ nejnižšího podání Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou
povinnizaplatit jistotu předdražbouvhotovosti vsídleExekutorskéhoúřaduKlatovy pokudse nejedná o
platbuvhotovostidlezvláštníhoprávníhopředpisunejpozdějidozahájeníkonánídražebníhojednánínebo
bezhotovostníplatbounaúčetsoudníhoexekutoravedenýuČeskoslovenskéobchodníbankyaspobočka
Plzeň číslo účtu ᔐ岠꽰㎜ͬ pod variabilním symbolem ͬᔐ岠 suvedením specifického symbolu
kterým bude vpřípadě fyzické osoby rodné číslo a vpřípadě právnické osoby její identifikační číslo
Kplatběnaúčetexekutoralzepřihlédnoutpouzetehdybylo䞨lipředzahájenímdražebníhojednánízjištěno
ženajehoúčettakédošla


VI
Věcná břemena výměnky a nájemní pachtovní či předkupní práva která prodejem nemovitých věcí v
dražběnezaniknoujsou


Práva:nebylazjištěna


Závady: nájem pozemků parc č  a parc č ͬ ve prospěch Zbyněk Bříza Lhotka  Žamberk
ᔐIČ岠ᔐᔐ꽰꽰ͬodpovídajícíideálnímuspoluvlastnickémupodíluovelikostiᔐ㎜ᔐ


VII
PříklepbudeudělentomukdoučinínejvyššípodáníDleustanovení§ͬͬjodstᔐvětydruhéobčanského
soudního řádu učiní䞨li více dražitelů stejné nejvyšší podání udělí soud příklep nejprve tomu dražiteli
kterémusvědčípředkupníprávonebovýhradazpětnékoupěZúčastní䞨lisespoluvlastníkpovinnéhodražbya
učiní䞨lisjinýmidražitelistejnénejvyššípodáníudělísemupříklep;ustanovení§ͬͬjodst ᔐvětydruhé
občanskéhosoudníhořádusenepoužijeNení䞨lipříkleptaktoudělenudělíjejdražitelikterýpodáníučinil
jakoprvní
Vydražiteljeoprávněnpřevzítvydraženounemovitouvěcspříslušenstvímdnemnásledujícímpodoplacení
nejvyššího podání nejdříve však po uplynutí ᔐ denní lhůty ode dne zveřejnění usnesení o příklepu
kpodávánínávrhůnapředražekvsouladusustanovením§ͬͬjaodstᔐobčanskéhosoudníhořádu dálejen
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
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elpoštounaeladresuuvedenouvžádostipísemnostvyhotovenávelpodoběapodepsanápodle§ᔐanebosepředáúčastníkovi
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„OSŘ“䣸Byl䞨livšakpodántakovýnávrhnemovitouvěcspříslušenstvímlzepřevzítdnemnásledujícímpo
dnikdybylopředražitelidoručenousneseníopředražku
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci spříslušenstvím nabylo䞨li usnesení o příklepu
právní moci a zaplatil䞨li nejvyšší podání a to ke dni vydání usnesení o příklepu Předražitel se stává
vlastníkem nemovité věci spříslušenstvím nabylo䞨li usnesení o předražku právní moci a předražek byl
zaplacenatokednijehovydání

VIII
Soudní exekutor  vy zý v á  každého kdo má právo které nepřipouští dražbu dle ustanovení § 
exekučního řádu zákona č ᔐ㎜ᔐ Sb dále jen „EŘ“䣸 ve spojení sustanovením § 岠 OSŘ aby je
uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal u soudního exekutora nejpozději před zahájením
dražebníhojednáníjinakkjehoprávunebudepřiprovedeníexekucepřihlíženo

IX
Soudníexekutorvyzývákaždéhokdomáknemovitévěcinájemníčipachtovníprávovýměneknebo
věcnébřemenonezapsanévkatastrunemovitostíkteréneníuvedenovdražebnívyhlášcenejde䞨lionájemce
bytuvýměnkářeje䞨lisoučástívýměnkuprávobydlenínebooprávněnéhozvěcnéhobřemenebydleníaby
takovéprávosoudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami jinak takové právozanikne příklepem
nebovpřípadězemědělskéhopachtukoncempachtovníhoroku

X
Soudní exekutor  u p ozor ň u j e  že oprávněný další oprávněný a další věřitelé povinnéhose mohou
domáhatuspokojeníjinýchvymahatelnýchpohledáveknebopohledávekzajištěnýchzástavnímprávemnež
pro které byla nařízena exekuce jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání Přihláška
musíobsahovattytonáležitosti
a䣸 výšipohledávkyajejíhopříslušenstvíjejíhožuspokojenísevěřitelpovinnéhodomáhá
b䣸 vyčíslenípohledávkykednikonánídražby
c䣸 údajotomdojakéskupinypohledávkapatří
d䣸 skutečnostivýznamnépropořadípohledávky
Přihláškamusísplňovatnáležitostidleustanovení§OSŘazpodánímusíbýtpatrnokterémusoudnímu
exekutorovijeurčenokdoječiníkterévěcisetýkáacosledujeamusíbýtpodepsánoadatováno
Kpřihlášce musí být připojeny listiny prokazující že jde o vymahatelnou pohledávku o pohledávku
související se správou domu a pozemku která byla uplatněna u soudu žalobou podle části třetí nebo o
pohledávkuzajištěnouzástavnímprávemledažetytoskutečnostivyplývajízobsahuspisu
Opožděnéneboneúplnépřihláškybudouusnesenímodmítnuty
Věřiteljepovinenbezodkladněoznámitsoudnímuexekutorovizměnytýkajícísepřihláškykekterýmdošlo
pojejímdoručenísoudnímuexekutoroviPřineoznámenívěřitelodpovídázaškodutímzpůsobenou

XI
Soudníexekutorupozorňujeoprávněnéhodalšíhooprávněnéhoadalšívěřitelepovinnéhožemohou
popřítpřihlášenépohledávkycodojejichpravostivýšezařazenídoskupinyapořadíatonejpozdějidoᔐ
dnů ode dne zveřejnění oznámení o přihlášených pohledávkách nebo vtéže lhůtě žádat aby krozvržení
rozdělovanépodstatybylonařízenojednánídleustanovení§꽰EŘvespojenísustanovením§ͬͬpodstᔐ
OSŘ;knámitkámažádostiojednáníučiněnýmpozdějinebudepřihlíženo


XII
Soudníexekutorupozorňujedražiteležesenepřipouštíabynejvyššípodáníbylodoplacenoúvěrem
sezřízenímzástavníhoprávanavydraženénemovitévěci


XIII
Soudníexekutorupozorňujeosobykterémajíknemovitévěcipředkupníprávonebovýhraduzpětné
koupěžehomohouuplatnit jenvdražbějakodražitelé Udělenímpříklepupředkupníprávonebovýhrada
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
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zpětné koupě zanikají nejde䞨li opředkupníprávostavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku kprávu
stavbypředkupníprávovlastníkastavbykpozemkuavlastníkapozemkukestavběnebozákonnépředkupní
právo která udělením příklepu nezanikají Hodlá䞨li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo
výhradu zpětné koupě musí jeuplatnit nejpozději ve lhůtě pěti dnů před zahájením dražebního jednání v
této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva nebo výhrady zpětné koupě včetně důkazů doručeny
soudnímu exekutorovi䣸 Pokud nebude předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě shora uvedeným
způsobem uplatněna a prokázána nebude v případě dalšího dražebního jednání k později uplatněnému
předkupnímuprávunebovýhradězpětnékoupěpřihlíženo

XIV
Soudníexekutorupozorňujenatožepozemeknakterýsevztahujeexekuceprodejemnemovitých
věcínenízatíženprávemstavby
XV
Soudníexekutorupozorňujeosobuodpovědnouzasprávudomuapozemkujde䞨lioprodejjednotky
vdoměžesemůžedomáhatuspokojenípohledávkysouvisejícísesprávoudomuapozemkuvůčivlastníku
jednotkypokudtatopohledávkabylauplatněnausoudužaloboupodlečástitřetíOSŘajestližejipřihlásí
nejpozdějidozahájenídražebníhojednáníapřihláška budeobsahovatnáležitostipodle§ͬͬfodst a ͬ
spoučením že přihlášky v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena soudní
exekutorodmítne
XVI
Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového formuláře na
adrese wwwdrazby䞨exekutoricz sekce Registrovat㎜Přihlásit Dražitelé jsou povinni sdělit svoje jméno
příjmeníbydlištěrodnéčísloanebylo䞨lipřidělenodatumnarození

XVII
Způsobelektronickédražby
ᔐ Dražbysemůžezúčastnitjenověřenýregistrovanýuživatelportáluwwwdrazby䞨exekutoricz
 Povinnýsenesmíúčastnit dražbyjakodražitelPovinnýsepopředchozíregistracimůžejakoověřený
uživatelportáluwwwdrazby䞨exekutoriczúčastnitdražbyvpostavenípovinného
ͬ Dražiteli nebo povinnému který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu
exekutorumožnínapředchozípísemnévyžádánívsídleúřadupřístupktechnickémuvybavení
  Naportáluwwwdrazby䞨exekutoriczsidražitelzvolínemovitouvěckterouchcedražit
 Popřipsánídražebníjistotynabankovníúčetexekutoraasplněnípodmínekúčastinadražbědletohoto
usneseníjedražiteloprávněnvdražběpřihazovat
 Virtuální dražební místnost se otevře všem účastníkům ͬ minut před zahájením dané dražby
Vprůběhu dražby lze virtuální dražební místnost kdykoliv opouštět a opětovně do ní vstupovat
Informaceodražběseobnovujísamyvdefinovanémintervaluccasekundy
岠 Vtermínupořádánísamotnédražbysedražitelpřihlásíukonkrétnídražbysvýmuživatelskýmjménem
a heslem do systému po schválení ověřeného uživatele za dražitele vdané dražbě se automaticky
vygeneruje unikátní identifikační číslo které slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor
dražitele vprůběhu dražby následně můžepřihazovat Unikátní identifikační číslo sezobrazujepouze
třetímosobámsamotný dražitelusvýchpříhozůbudemít místoidentifikačníhočíslasvéuživatelské
jméno
 Dražitelénemohouvdražbě činitshodnápodáníDalšípodánítedymusíbýtvždyvyššínežpředchozí
učiněnépodáníjinakkněmunebudevelektronické dražběvůbecpřihlíženoToneplatíprodražitele
kterýmsvědčípředkupníprávonebovýhradazpětnékoupě–vpřípaděžebudeučiněnostejnépodání
dražitelemkterémusvědčípředkupníprávonebovýhradazpětnékoupěanebudeučiněnopodánívyšší
budeudělenpříklepdražitelijemužsvědčípředkupníprávonebovýhradazpětnékoupě
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatelepoštovníchslužebkterýjeplatnýibeztěchtonáležitostíDleust§ᔐ岠bstavovskéhopředpisuExekutorskékomory
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꽰 Učiní䞨linejvyššípodánívícedražitelůspředkupnímprávemnebovýhradouzpětnékoupěbudeudělen
příklep tomu dražiteli spředkupním právem nebo výhradou zpětné koupě který učinil své podání
nejdříve
ᔐ Příhozy se činí tak že lze využít tlačítkosfunkcí automatickéhopříhozu které zajistí příhoz ve výši
minimálníhopříhozu nebo dopříslušného okénka dražitel vypíše vždyceloučástku navýšenou o výši
svéhopříhozu musíbýtstejná čivyššínežstanovenýminimálnípříhozurčenýdražebníkem jinakse
podánísčástkou menší nežminimálnípříhoznezobrazía másezatoženebyloučiněno䣸 klikemna
tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražitelecelkovoučástkouauvedenýmpřesnýmčasempříhozu
ᔐᔐ Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu která
učinilanejvyššípodánívdražběavýšinejvyššíhopodání
ᔐ Dražitelůmkterýmnebyludělenpříklepsevrátízaplacenájistotaposkončenídražby
ᔐͬ Usneseníopříklepusevelektronicképodobězveřejníprostřednictvímsystémuelektronickýchdražeba
doručíseosobámdle§ͬͬkOSŘ
Soudní exekutor žádá ve smyslu ust. § 336c odst. 3 občanského soudního řádu příslušný obecní úřad,
v jehož obvodu jsou nemovité věci, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své úřední
desce.

Poučení: Protitomutousneseníneníodvolánípřípustné

VKlatovechdneᔐᔐ꽰  



Otiskúředníhorazítka

____________________________
JUDrDalimilMikaLLMvr
soudníexekutor

ZasprávnostvyhotoveníŠrámkováMonika

Doručujese
䞨 oprávněný
䞨 dalšíoprávnění
䞨 povinný
䞨 manželpovinnéhojde䞨lionemovitouvěcvespolečnémjměnímanželů
䞨 osobámonichžjeznámožemajíknemovitévěcipředkupnínebozástavníprávonebovýhraduzpětnékoupě
䞨 osobámjejichžnájemníčipachtovníprávovýměnekneboprávoodpovídajícívěcnémubřemenizaniklo
䞨 přihlášenýmvěřitelům
䞨 finančnímu úřadu a obecnímu úřadu v jejichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má povinný
případněmanželpovinného je䞨linemovitávěcvespolečnémjměnímanželů䣸svébydliště sídlo䣸
䞨 těm kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na
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Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatelepoštovníchslužebkterýjeplatnýibeztěchtonáležitostíDleust§ᔐ岠bstavovskéhopředpisuExekutorskékomory
Českérepubliky–kancelářskýřádkpísemnéžádostiúčastníkakterémubyllistinnýstejnopistohotodokumentudoručensezašle
elpoštounaeladresuuvedenouvžádostipísemnostvyhotovenávelpodoběapodepsanápodle§ᔐanebosepředáúčastníkovi
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