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Usnesenío elektronické
draŽbě
Soudní exekutor JUDr. Jana Jarková, ExekutorskéhoÚřadu ve Z|íně,se síd|emZ|ín,2. května
2384, pověřený k provedeníexekuce usnesenímvydaným okresním soudem v Hodoníně dne
04.01.2016'č.j.43 ExE 149212015-8'na základě vykonate|ného
exekučního
titu|u- e|ektronický
p|atebnírozkaz, kteý vyda| okresního soudu v Hodoníně dne 13.05.2015 pod č.j. EPR
97298t2o15-5,ve věci oprávněnéPojišt'ovnaČeskéspořite|ny,a.s., Vienna lnsurance Group, se
síd|emnám. Repub|iky115, Pardubice,|Č:47452820,práv. zast. advokátemJUDr. Petr Ga||at,
se síd|emFi|ištínská
145l, Chrudim-Chrudim||, PSČ: $7 01' |Č:01433075 proti povinnému
Pave| Mazuch, bytem Dubňanská č.p.1090' Mutěnice, dat. nar.:22'06.1961
rozhodl

takto:

t.

Nařizuje se e|ektronická dražba,která se koná prostřednictvíme|ektronickéhosystému dražebna
adrese internetovéhoportá|uwww.exdrazby.cz. Veškeréinformace o postupu při draŽbě jsou
zveřejněny na těchto internetovýchstránkách. Na těchto stránkách se bude dražbakonat a zde
můŽeveřejnostdraŽbus|edovat.Pořadovéčís|odraŽebníhojednáníje první.
Čas zahájení e|ektronickédraŽby je stanoven na den 28. 2. 2018 v 9:00 hodin' od tohoto
okamŽikumohoudraŽite|é
činitpodání.
Ukončeníe|ektronické
draŽbyje stanovenona den 28.2.2018 v 11:00hodin.
DraŽba se však koná do doby' dokud draŽite|éčinípodání (s 336i odst. 5 o.s.ř.). Bude-|i v
pos|edníchpěti minutách před stanovenýmokamŽikemukončenídražbyučiněnopodání,má se
za to, že dražite|é
stá|e činípodání a okamŽik ukončenídraŽby se posouvá o pět minut od
okamŽikuučiněnípodání.Budou.|ipotéčiněnada|šípodánípostup d|e předcházející
věty se
podánípět minut,anižby by|oučiněnoda|šÍ
podání
učiněného
opakuje.Up|yne-|i
od pos|edního
jiŽ nečinípodánía dražbakončí.Podání je bráno za učiněnépouze V
má se za to' že draŽite|é
případě' Že by|o systémeme|ektronickýchdraŽeb draŽite|izpětně potvrzeno zas|áním zprávy
prostřednictvím
veřejnédatovésítě(e-mai|em).
Jako draŽite| se můŽe e|ektronickédraŽby účastnitpouze osoba, která je Registrovaným
draŽite|empro draŽby probíhající
na portá|uwww.exdrazby.cz,prokáŽe svou totoŽnost'k této
draŽbě Se na portá|uwww.exdrazby.czpřih|ásía na Účetsoudníhoexekutora zap|atídraŽební
jistotuve výšistanovenétouto draŽebnívyh|áškou
v č|.V.
Registrovaným dražitelem se stane kaŽdá osoba (ýzická i právnická), která se jako draŽite|
registrujena portá|uwr,vw.exdrazby.cz,
a to bud'změnou jiŽ dříve provedenézák|adníregistrace
na ,,RegistracidraŽite|e..
v sekci ''Můjúčet.,'
nebo se rovnou jako draŽite|registrujev sekci
,,Registrace".
Registrovaný dražitel prokáŽe svou totoŽnost',Dok|ademo prokázání totožnostiregistrovaného
(dá|e jen,'Dok|ad o prokázání
na portá|u ltnnrw.exdrazby.cz',
draŽite|epro draŽby probíhající
jehoŽ formulář je umístěnna portá|urrwvw.exdrazby.cz
v sekci ,,MůjÚčet..nebo v
totoŽnosti,.),
informačním
banneru detai|utétodraŽby na poňá|uwww.exdrazby.czumístěnéhov sekci ,,Moje
poté,co se k tétodražběpřih|ásík|iknutím
na t|ačítko
dražby',
,,Přihlásit se k draŽbě...
Podpis RegistrovanéhodraŽite|ena Dok|aduo prokázánítotoŽnostimusí být úředněověřen. V
případě právnickéosoby, obce, vyššíhoÚzemně samosprávnéhoce|ku nebo státu musí být
Dok|ad o prokázánítotoŽnostipodepsán osobou uvedenou v ust. $ 21,21a a 21b o.s.ř., jejíŽ

opráVněnímusÍ být prokázáno listinou,jeŽ musí být Úředně ověřena, nebo jejich zástupcem,
jehoŽ p|ná moc musíbýt Úředně ověřena.
V případě e|ektronického
doručovánímusí být řádně vyp|něnýa podepsaný Doklad o prokázání
podoby formou
oprávněníjejpodepsat,převedeny do e|ektronické
totoŽnostia listiny prokazující
autorizovanékonverze dokumentů.Dok|ad o prokázání totoŽnostinesmí být ode dne jeho
vyp|něníRegistrovanýmdraŽite|emke dni konánítétodraŽbystaršíšestiměsíců.
Dok|ad o prokázání totoŽnosti s Iistinami prokazujícímioprávnění jej podepsat, doručí
RegistrovanýuŽivate|soudnímuexekutoroviněkteým z těchtozpůsobů.
..Můj
a) u|oŽenímna portá|uwww.exdrazby'czv sekci
Účet,.;
b) zasláním prostřednictvímveřejné datové sítě' a to bud' na adresu elektronicképodate|ny
nebo do datové schránky soudnÍhoexekutora:
exekutorskéhoúřadu: podate|na@euz|in.cz,
xczSzvx
c) zas|ánímvyplněnéhoregistračn
íhoformu|áře drŽite|empoštovní |icence
d) osobně v sídlesoudníhoexekutorana adrese Exekutorského
května2384
Úřadu Z|ín,Z|ín,2'
ll.
Předmětem dražbyjsou tyto nemovitévěci:
- spoluv|astnickýpodí|id. 5/8 nemovitévěci
Ma.zrr*h Fa.ve1 , Du]>ňarrgká 1090'

6s611 É{utěníce

J:Njjll

158ó

220

zahrada

zemeděIsky

pťrdll

lond

se všemi součástmi (zpevněné p|ochy)' jak jsou tyto nemovité věci zapsány v katastru
pracovištěHodonÍn,jak jsou
nemovitostína LV 2280 pro katastrá|níúzemíMutěnice, katastrá|ní
popsány
posudku.
v níŽeuvedenémzna|eckém
tyto nemovitosti
Přís|ušenství
nemovitýchvěcí,kteých se exekuce týká:op|ocení
ocenění nemovitýchvěcí proved|Zna|eckýústav- Zna|eckáspo|ečnost
s.r.o.,se sídlemPraha 1,
Nové Město, Pa|ackého715115,PSČ 110 00, tČo: zg 04 20 54 ve svém posudku ze dne
3 0 . 1 0 . 2 0 1, 7č .z P - 1 4 9 2 3 .
a
Shora uvedené nemovitévěci tvoří jeden funkčnícelek a budou draženys příslušenstvím
všemisoučástmi(soubory)jako jeden ce|ek.
1il.
Výs|ednácena draŽenýchnemovitýchvěcíčiní;
105 000'. Kč.

lv.

podáníse stanovíčástkou
ve uýši70 000'. Kč.
NejniŽší
Výšejistotyse určuječástkou31 000'- Kč.
Zájemci o koupi draŽenýchnemovitýchvěcíjsou povinni s|oŽitjistotupřed draŽbouv hotovostiu
podepsaného exekutora nebo na bankovní účetsoudního exekutora č.ú'522001025415500,
vedený u Raiffeisenbank'a.s.' var. symbo| 812115. VŽdy musí být jednoznačnězřejmé,Že
prostředkymusíbýt na bankovní
sk|áda|draŽebníjistotu
ten, kdo je Účastníkem
draŽby'Finanční
jméno
převedeny
(ýzická
z
vedeného
na
účet
účtu
Účastníkadražby
osoba nebo firma),hotovost
musíbýt s|oŽenana bankovníúčetpod jménemÚcastníkadražby.Do specifickéhosymbo|umusÍ
být uvedeny identifikační
Údaje draŽite|e(v případě ýzické osoby rodné čís|onebo |Č, u
právnickéosoby |C), nebo jedinečnýspecifickýsymbo|,kteý bude zas|án na emai| draŽite|eod
pot1áluwww.exdrazby.czpři připojeník draŽbě. K p|atbě na účetbude přihlédnutojen tehdy'
bylo-|ipřed zahájenímdraŽbyzjištěno,Že na účetexekutoraskutečnědoš|a'

vt.

Věcná břemena, výměnky a nájemní,pachtovníči předkupnípráva, která prodejem nemovité
věci v dražbénezaniknou:nejsou

vil.

VydraŽite|je oprávněn převzít vydraŽenénemovitostis přís|ušenstvím
dnem nás|edujícímpo
podání,nejdřívevšak po up|ynutí|hůtyk podávání návrhůna předraŽek.
dop|acenínejvyššího
po
By|-|ivšak podán takový návrh, nemovitouvěc s přís|ušenstvím
|ze převzítdnem nás|edujícím
dni, kdy bylo předraŽite|idoručenousnesenío předraŽku.

vilt.

VydraŽite|se stává v|astníkemvydraŽenénemovitévěci s přís|ušenstvím'
naby|o-|iusnesení o
přÍk|epuprávní moci a zap|ati|-linejvyššípodání, a to ke dni vydání usnesení o přík|epu.
PředraŽite|se stává v|astníkemnemovitostis přís|ušenstvím,
naby|o.|iusnesení o předraŽku
právnímoci a předraŽekby|zap|acen,a to ke dnijeho vydání'

lx.

kdo má právo,kterénepřipouštídraŽbu'
Soudníexekutorvyzývá kaŽdého,
aby je up|atni|
u soudu
a aby takové up|atněnípráva prokáza| nejpozdějipřed zahájenímdraŽebníhojednání,jinak k
jeho právu nebudepři provedenÍvýkonu
přih|íŽeno.
rozhodnutí
X.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitévěci nájemní či pachtovníprávo,
výměnek nebo věcné břemeno nezapsanév katastrunemovitostí'kteréneníuvedeno v draŽební
vyh|ášce, nejde-|io nájemce bytu, výměnkáře, je-|i součástívýměnku právo bydlení, nebo
jinak
oprávněnéhoz věcnéhobřemene byd|ení,
aby takovéprávo oznámi|a do|oŽi|ho |istinami,
takovéprávo zanikne přík|epemnebo v případězemědělskéhopachtu koncem pachtovníhoroku.

xt.

Soudní exekutor upozorňujeoprávněného,ty' kdo do řízenípřistoupiIijako da|šíoprávnění,
a da|šívěřite|e povinného(povinné),Že se mohou domáhat uspokojeníjiných poh|edávek
za povinným (povinnou)přiznaných vykonate|nýmrozhodnutím,smírem nebo jiným titu|em
uvedeným v $ 274 o. s. ř. anebo poh|edávek za povinným (povinnou) zajištěnýchzástavním
právem na prodávaných nemovitostech,neŽ pro které by|a nařízena tato exekuce, jest|iŽeje
jednání'TotéŽprávo
přih|ásíu soudníhoexekutoranejpozdějido zahájeníprvníhodraŽebního
má také osoba odpovědná za správu domu a pozemku oh|edně poh|edávky souvisejícíse
jednotky,pokudtato poh|edávkaby|auplatněnau soudu
správoudomu a pozemkuvůčiv|astníku
Žalobou podle částitřetío's.ř' K přih|ášce'v níŽ nebude uvedena výše poh|edávkynebo jejího
přís|ušenství,
soudnÍexekutornebudepřih|íŽet.
Soudní exekutor upozorňuje osobu odpovědnou za správu domu a pozemku' jde-|i o prodej
jednotky v domě, Že se můŽedomáhat uspokojenípoh|edávkysouvisejícíse správou domu a
pozemku vůčiv|astníkujednotky,pokud tato poh|edávkaby|a up|atněnau soudu Ža|oboupod|e
části třetí občanskéhosoudního řádu a jest|iŽe ji přih|ásí nejpozději do zahájení prvního
draŽebníhojednání a přih|áškabude obsahovat ná|eŽitostipod|e s 336f odst. 2 a 3 o.s.ř.
Přih|ášky'v nichŽvýše poh|edávkynebo jejíhopřís|ušenství
nebude uvedena,soudníexekutor
odmítne.
jejíhoŽuspokojeníse věřite|
V přih|ášcemusí být uvedena výšipoh|edávkya jejÍhopřís|ušenství,
povinnéhodomáhá, vyčís|ení
poh|edávkyke dni konání dražby,údaj o tom' do jaké skupiny
poh|edávka patří' skutečnostivýznamnépro pořadí poh|edávky.K přih|ášcemusí být připojeny
že jde o vymahate|noupoh|edávku,o poh|edávkusouvisející
|istinyprokazující,
se správou domu
a pozemku' která by|a up|atněnau soudu Ža|oboupod|e částitřetío.s.ř., nebo o poh|edávku
zajištěnouzástavnímprávem' |edaŽetyto skutečnostivyplývajíz obsahu spisu. Pos|ednítermín
pro přih|ášení
poh|edávekse stanovujena 26.2.2018.

xlt.

jako da|šíoprávnění,a
Soudní exekutorupozorňujeoprávněného,
ty, kdo do řízenípřistoupiIi
da|šívěřite|e a povinného'Že mohou popřítpřih|ášenépoh|edávkyco do jejich pravosti,t4iše'
zařazení do skupiny a pořadí,a to nejpozdějido 15 dnů ode dne zveřejněníoznámení pod|e $
336p odst. 1 o.s.ř., nebo v téŽe|hůtěžádat,aby krozvrženírozdě|ovanépodstatyby|o nařízeno
jednáníučiněnýmpozdějise nepřih|íŽí.
jednání.K námitkám a Žádosti o nařízenírozvrhového

xilt.

Soudní exekutor upozorňuje draŽite|e,Že se připouští'aby nejvyššípodání bylo dop|aceno
úvěremse zřízenímzástavníhopráva na vydraŽenénemovitosti.VydraŽite|jepovinensdě|it,zda
podáníp|atitúvěremse zřízenímzástavníhopráva nejpozdějido 2.3.2018.
bude nejvyšší

XIV.
Soudní exekutor upozorňujeosoby, kterémají k nemovitévěci předkupníprávo nebo výhradu
zpětné koupě, Že je mohou up|atnitjen v draŽbě jako draŽite|é;
udě|enímpřík|epupředkupní
právo nebo výhradazpětnékoupě zaniká, nejde.lio předkupníprávo stavebníkak pozemku nebo
v|astníkapozemku k právu stavby' předkupníprávo vlastníkastavby k pozemku a v|astníka
pozemku ke stavbě nebo zákonnépředkupnÍprávo, která udělenímpřík|epunezanikají.
XV.
pohledávek,prokázánípodánívylučovací
Pos|ednítermínpro přih|ášení
Ža|oby,oznámenípráva
nezapsanéhov katastrunemovitostía neuvedenéhov tétodraŽebnívyh|ášcea pos|ednítermín
pro up|atněnípředkupníhopráva se stanovujena 26.2.2018. Rozhodnutío tom' zda je
předkupní právo prokázáno se zveřejní na adrese internetovéhoportá|u www.exdrazby.cz,
v sekci týkajícíse tétodraŽby.
XVI.
Na základě pravomocnéhousnesenío přík|epunebo pravomocnéhousnesení o předraŽku,
múževydraŽite|nebo předraŽite|d|e $ 336| odst. 7 o's'ř. podat návrh na nařízeníexekuce
vyk|izenÍmnemovitévěci.
Poučení: Protitomutousnesenín e n í odvo|ánípřípustné'
Ve Z|ínědne 21.12.2017
otisk razítka
JUDr. Jana Jarková
soudníexekutorka,v.r.
Pokud Vám byítento dokument doručenbez otisku razi|ka a bez podpisu.jedná se o dokument doručovanýprostřednictVÍmprovozovatele
poštovníchs|uŽeb.kterýje platný i bez těchto náleŽitostí'K písemnéŽádosti účastníka.
kterémuby| |istinnýstejnopis doručen'se zašle
eIeklronickoupoštouna e|ektronickouadresu UVedenou V Žádosti písemnostvyhotovená V e|ektronicképodobě. nebo se předá účastníkovi
V
sídle úřadu na technickémnosičidat'

