
c.i. zot Ex 8121/15-66
zn. oprávněného'.7 0022688 1 1

Usnesení o elektronické draŽbě
Soudní exekutor JUDr. Jana Jarková, Exekutorského Úřadu ve Z|íně, se síd|em Z|ín, 2. května
2384, pověřený k provedení exekuce usnesením vydaným okresním soudem v Hodoníně dne
04.01.2016' č.j. 43 ExE 149212015-8' na základě vykonate|ného exekučního titu|u - e|ektronický
p|atební rozkaz, kteý vyda| okresního soudu v Hodoníně dne 13.05.2015 pod č.j.  EPR
97298t2o15-5, ve věci oprávněné Pojišt'ovna České spořite|ny, a.s., Vienna lnsurance Group, se
síd|em nám. Repub|iky 115, Pardubice, |Č: 47452820, práv. zast. advokátem JUDr. Petr Ga||at,
se síd|em Fi| ištínská 145l, Chrudim-Chrudim ||, PSČ: $7 01' |Č: 01433075 prot i  povinnému
Pave| Mazuch, bytem Dubňanská č.p. 1090' Mutěnice, dat. nar.: 22'06.1961

r o zhod l  t a k t o :

t .
Nařizuje se e|ektronická dražba, která se koná prostřednictvím e|ektronického systému dražeb na
adrese internetového portá|u www.exdrazby.cz. Veškeré informace o postupu při draŽbě jsou
zveřejněny na těchto internetových stránkách. Na těchto stránkách se bude dražba konat a zde
můŽe veřejnost draŽbu s|edovat. Pořadové čís|o draŽebního jednáníje první.

Čas zahájení e|ektronické draŽby je stanoven na den 28. 2. 2018 v 9:00 hodin' od tohoto
okamŽiku mohou draŽite|é činit podání.

Ukončeníe|ektronické draŽby je stanoveno na den 28.2.2018 v 11:00 hodin.

DraŽba se však koná do doby' dokud draŽite|é činí podání (s 336i odst. 5 o.s.ř.). Bude-|i v
pos|edních pěti minutách před stanoveným okamŽikem ukončení dražby učiněno podání, má se
za to, že dražite|é stá|e činí podání a okamŽik ukončení draŽby se posouvá o pět minut od
okamŽiku učinění podání. Budou.| i  poté činěna da|ší podání postup d|e předcházející věty se
opakuje. Up|yne-| i  od pos|edního učiněného podání pět minut, anižby by|o učiněno da|šÍ podání
má se za to' že draŽite|é jiŽ nečiní podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze V
případě' Že by|o systémem e|ektronických draŽeb draŽite|i zpětně potvrzeno zas|áním zprávy
prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mai|em).

Jako draŽite| se můŽe e|ektronické draŽby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným
draŽite|em pro draŽby probíhající na portá|u www.exdrazby.cz, prokáŽe svou totoŽnost' k této
draŽbě Se na portá|u www.exdrazby.cz přih|ásí a na Účet soudního exekutora zap|atí draŽební
jistotu ve výši stanovené touto draŽebnívyh|áškou v č|. V.

Registrovaným dražitelem se stane kaŽdá osoba (ýzická i právnická), která se jako draŽite|
registruje na portá|u wr,vw.exdrazby.cz, a to bud'změnou jiŽ dříve provedené zák|adní registrace
na ,,Registraci draŽite|e.. v sekci ' 'Můj účet.,' nebo se rovnou jako draŽite| registruje v sekci
,,Registrace".

Registrovaný dražitel prokáŽe svou totoŽnost ',Dok|adem o prokázání totožnosti registrovaného
draŽite|e pro draŽby probíhající na portá|u ltnnrw.exdrazby.cz', (dá|e jen,'Dok|ad o prokázání
totoŽnosti,.), jehoŽ formulář je umístěn na portá|u rrwvw.exdrazby.cz v sekci ,,Můj Účet.. nebo v
informačním banneru detai|u této draŽby na poňá|u www.exdrazby.cz umístěného v sekci ,,Moje
dražby', poté, co se k této dražbě přih|ásí k|iknutím na t|ačítko ,,Přihlásit se k draŽbě...

Podpis Registrovaného draŽite|e na Dok|adu o prokázání totoŽnosti musí být úředně ověřen. V
případě právnické osoby, obce, vyššího Územně samosprávného ce|ku nebo státu musí být
Dok|ad o prokázání totoŽnosti podepsán osobou uvedenou v ust. $ 21,21a a 21b o.s.ř., jejíŽ



opráVnění musÍ být prokázáno listinou, jeŽ musí být Úředně ověřena, nebo jejich zástupcem,
jehoŽ p|ná moc musí být Úředně ověřena.
V případě e|ektronického doručování musí být řádně vyp|něný a podepsaný Doklad o prokázání
totoŽnosti a listiny prokazující oprávněníjej podepsat, převedeny do e|ektronické podoby formou
autorizované konverze dokumentů. Dok|ad o prokázání totoŽnosti nesmí být ode dne jeho
vyp|nění Registrovaným draŽite|em ke dni konánítéto draŽby staršíšesti měsíců.
Dok|ad o prokázání totoŽnosti s Iistinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí
Registrovaný uŽivate| soudnímu exekutorovi někteým z těchto způsobů.
a) u|oŽením na portá|u www.exdrazby'czv sekci ..Můj Účet,.;
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě' a to bud' na adresu elektronické podate|ny
exekutorského úřadu: podate|na@euz|in.cz, nebo do datové schránky soudnÍho exekutora:
xczSzvx
c) zas|án ím vyplněného reg istračn ího formu |áře drŽite|em poštovn í | icence
d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského Úřadu Z|ín,Z|ín,2' května 2384

l l .
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:

- spoluv|astnický podí| id. 5/8 nemovité věci

Ma.zrr*h Fa.ve1 , Du]>ňarrgká 1090' 6s611 É{utěníce

J : N j j l l

1 5 8 ó 220 zahrada zemeděIsky pťrdll

lond

se všemi součástmi (zpevněné p|ochy)' jak jsou tyto nemovité věci zapsány v katastru
nemovitostí na LV 2280 pro katastrá|ní území Mutěnice, katastrá|ní pracoviště HodonÍn, jak jsou
tyto nemovitosti popsány v níŽe uvedeném zna|eckém posudku.

Přís|ušenství nemovitých věcí, kteých se exekuce týká: op|ocení

ocenění nemovitých věcí proved| Zna|ecký ústav - Zna|ecká spo|ečnost s.r.o., se sídlem Praha 1,
Nové Město, Pa|ackého 715115, PSČ 110 00, tČo: zg 04 20 54 ve svém posudku ze dne
30 . 10 . 2017  ,  č .  z P - 14923 .

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a
všemi součástmi (soubory) jako jeden ce|ek.

1i l .
Výs|edná cena draŽených nemovitých věcíčiní; 105 000'.  Kč.

lv.
NejniŽší podání se stanovíčástkou ve uýši 70 000'.  Kč.

Výše jistoty se určuje částkou 31 000'- Kč.
Zájemci o koupi draŽených nemovitých věcíjsou povinni s|oŽit jistotu před draŽbou v hotovosti u
podepsaného exekutora nebo na bankovní účet soudního exekutora č.ú' 522001025415500,
vedený u Raiffeisenbank' a.s.' var. symbo| 812115. VŽdy musí být jednoznačně zřejmé, Že
sk|áda| draŽebníj istotu ten, kdo je Účastníkem draŽby' Finanční prostředky musí být na bankovní
účet převedeny z účtu vedeného na jméno Účastníka dražby (ýzická osoba nebo firma), hotovost
musí být s|oŽena na bankovní účet pod jménem Úcastníka dražby. Do specifického symbo|u musÍ
být uvedeny identifikační Údaje draŽite|e (v případě ýzické osoby rodné čís|o nebo |Č, u
právnické osoby |C), nebo jedinečný specifický symbo|, kteý bude zas|án na emai| draŽite|e od
pot1álu www.exdrazby.cz při připojení k draŽbě. K p|atbě na účet bude přihlédnuto jen tehdy'
bylo-|i před zahájením draŽby zjištěno, Že na účet exekutora skutečně doš|a'



vt.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité
věci v dražbé nezaniknou: nejsou

vil.
VydraŽite| je oprávněn převzít vydraŽené nemovitosti s přís|ušenstvím dnem nás|edujícím po
dop|acení nejvyššího podání, nejdříve však po up|ynutí |hůty k podávání návrhů na předraŽek.
By|-|i však podán takový návrh, nemovitou věc s přís|ušenstvím |ze převzít dnem nás|edujícím po
dni, kdy bylo předraŽite|i doručeno usnesení o předraŽku.

vilt.
VydraŽite| se stává v|astníkem vydraŽené nemovité věci s přís|ušenstvím' naby|o-|i usnesení o
přÍk|epu právní moci a zap|at i|- l i  nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o přík|epu.
PředraŽite| se stává v|astníkem nemovitosti s přís|ušenstvím, naby|o.|i usnesení o předraŽku
právní moci a předraŽek by| zap|acen, a to ke dnijeho vydání'

lx.
Soudníexekutor vyzývá kaŽdého, kdo má právo, které nepř ipouštídraŽbu' aby je up|atni| u soudu
a aby takové up|atnění práva prokáza| nejpozději před zahájením draŽebního jednání, jinak k
jeho právu nebude př i  provedenÍvýkonu rozhodnutí př ih|íŽeno.

X .
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci nájemní či pachtovní právo,
výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí' které není uvedeno v draŽební
vyh|ášce, nejde-|i o nájemce bytu, výměnkáře, je-|i součástí výměnku právo bydlení, nebo
oprávněného z věcného břemene byd|ení, aby takové právo oznámi| a do|oŽi| ho | ist inami, j inak
takové právo zanikne přík|epem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

xt .
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty '  kdo do řízení př istoupiI i  jako da|ší oprávnění,
a da|ší věř i te|e povinného (povinné), Že se mohou domáhat uspokojení j iných poh|edávek
za povinným (povinnou) př iznaných vykonate|ným rozhodnutím, smírem nebo j iným t itu|em
uvedeným v $ 274 o. s. ř. anebo poh|edávek za povinným (povinnou) zajištěných zástavním
právem na prodávaných nemovitostech, neŽ pro které by|a nařízena tato exekuce, jest|iŽe je
př ih|ásí u soudního exekutora nejpozděj i  do zahájení prvního draŽebního jednání' TotéŽ právo
má také osoba odpovědná za správu domu a pozemku oh|edně poh|edávky související se
správou domu a pozemku vůčiv|astníku jednotky, pokud tato poh|edávka by|a uplatněna u soudu
Žalobou podle části třetí o's.ř' K přih|ášce' v níŽ nebude uvedena výše poh|edávky nebo jejího
přís|ušenství, soudnÍ exekutor nebude př ih|íŽet.

Soudní exekutor upozorňuje osobu odpovědnou za správu domu a pozemku' jde-|i o prodej
jednotky v domě, Že se můŽe domáhat uspokojení poh|edávky související se správou domu a
pozemku vůči v|astníku jednotky, pokud tato poh|edávka by|a up|atněna u soudu Ža|obou pod|e
části třetí občanského soudního řádu a jest|iŽe ji přih|ásí nejpozději do zahájení prvního
draŽebního jednání a př ih|áška bude obsahovat ná|eŽitost i  pod|e s 336f odst. 2 a 3 o.s. ř .
Př ih|ášky' v nichŽ výše poh|edávky nebo jejího přís|ušenství nebude uvedena, soudní exekutor
odmítne.

V přih|ášce musí být uvedena výši poh|edávky a jejÍho přís|ušenství, jejíhoŽ uspokojení se věřite|
povinného domáhá, vyčís|ení poh|edávky ke dni konání dražby, údaj o tom' do jaké skupiny
poh|edávka patří' skutečnosti významné pro pořadí poh|edávky. K přih|ášce musí být připojeny
|istiny prokazující, že jde o vymahate|nou poh|edávku, o poh|edávku související se správou domu
a pozemku' která by|a up|atněna u soudu Ža|obou pod|e část i  t řetí o.s. ř . ,  nebo o poh|edávku
zajištěnou zástavním právem' |edaŽe tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. Pos|ední termín
pro př ih|ášení poh|edávek se stanovuje na 26.2.2018.



x l t .
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení př istoupiI i  jako da|ší oprávnění, a
da|ší věřite|e a povinného' Že mohou popřít přih|ášené poh|edávky co do jejich pravosti, t4iše'
zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení pod|e $
336p odst. 1 o.s.ř., nebo v téŽe |hůtě žádat, aby krozvržení rozdě|ované podstaty by|o nařízeno
jednání. K námitkám a Žádosti o nařízení rozvrhového jednání učiněným později se nepřih|íŽí.

xilt.
Soudní exekutor upozorňuje draŽite|e, Že se připouští' aby nejvyšší podání bylo dop|aceno
úvěrem se zřízením zástavního práva na vydraŽené nemovitosti. VydraŽite|je povinen sdě|it, zda
bude nejvyšší podání p|at it  úvěrem se zřízením zástavního práva nejpozděj i  do 2.3.2018.

XIV.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu
zpětné koupě, Že je mohou up|atnit jen v draŽbě jako draŽite|é; udě|ením přík|epu předkupní
právo nebo výhrada zpětné koupě zaniká, nejde.li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo
v|astníka pozemku k právu stavby' předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a v|astníka
pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupnÍ právo, která udělením přík|epu nezanikají.

XV.
Pos|ednítermín pro přih|ášení pohledávek, prokázání podání vylučovací Ža|oby, oznámení práva
nezapsaného v katastru nemovitostí a neuvedeného v této draŽební vyh|ášce a pos|ední termín
pro up|atnění předkupního práva se stanovuje na 26.2.2018. Rozhodnutí o tom' zda je
předkupní právo prokázáno se zveřejní na adrese internetového portá|u www.exdrazby.cz,
v sekci týkající se této draŽby.

XVI.
Na základě pravomocného usnesení o přík|epu nebo pravomocného usnesení o předraŽku,
múže vydraŽite| nebo předraŽite| d|e $ 336| odst. 7 o's'ř. podat návrh na nařízení exekuce
vyk|izenÍm nemovité věci.

Poučení: Prot itomuto usnesení n e n í odvo|ání přípustné'

Ve Z|íně dne 21.12.2017

otisk razítka

JUDr. Jana Jarková
soudní exekutorka, v.r.

Pokud Vám byí tento dokument doručen bez otisku razi|ka a bez podpisu. jedná se o dokument doručovaný prostřednictVÍm provozovatele
poštovních s|uŽeb. kterýje platný i bez těchto náleŽitostí' K písemné Žádosti účastníka. kterému by| |istinný stejnopis doručen' se zašle
eIeklronickou poštou na e|ektronickou adresu UVedenou V Žádosti písemnost vyhotovená V e|ektronické podobě. nebo se předá účastníkovi V
sídle úřadu na technickém nosiči dat'


