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UsNEsENÍ

Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorsdý uřad Plzeň . město, se sídlem Palackého nétm.28,
301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce nazákJaďé usnesení o nařízeni exekuce: okresního soudu ve
Žtaru nad Sazavou ze dne ll.8.2008, čj. 11 Nc |25012008-5, které bylo vydríno na zák|adě
vykonatelného roáodnutí: Rozhoděího nálezu Rozhodce Mgr. Pavla Fryšaka ze dne 3.3.2008,
čj.El2007108021'

oprávněného:
ve věci

Essox s.r.o.' se sídlem Senovážné nám. 231t7, České Budějovice 370 2|,
IČ:26764652,

proti

David Peše\ bytem Rovečné čp.2, Rovečné. Malé tresnó 592 65,nar.24.2.|975,
povrnnemu:

pro 3 475'00 Kč s příslušenstvím

vydává

DRAŽEBNÍ vYHLÁŠru
PRO ELEKTRONICKOU DRAZBU

I.

Nďizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě IV., která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz

il.

Zahájení elektronické dražby: 30.10.2014 v 15:00 hod

Ukončení dražby: nejdříve 30.10.2014 v 15:45 hod

DruŽbase koná i po této době, pokud dražítelé činí podríní ($ 336i odst. 4 o.s.ř.). BudeJi v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení &ažby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále
činí podáni a okatnžik ukoněení dražby se posouvá o pět minut od okamŽiku uěinění podání. Budou.li
poté činěna další podání, postup dle předchríaející věty se opakuje. UplyneJi od posledního učiněného
podríní pět minut, anížby bylo uěiněno další podlíní, má se zato, že &ůitelé již neěiní podaní a &ažba
koněí.

Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, Že bylo systémem elektronichých dražeb drůiteli zpětně
potvrzeno _ podaní se objeví on.line v seznamu přijaťých podaní ata|<též je drďiteli potvrzeno e.mailem.



III.

Registrace dražitelů:
Jako dražitel se můŽe elektronické dražby účastnit polrze osoba, která:

a) je Registrovaným draŽitelem pro draŽby probíhající na portálu www.exdrazby.cz.
b) prokáŽe svou totožnost,
c) k této draŽbě se na portálu www.exdrazby.czpřihlásí a
d) zap|ati draŽebníjistotu ve výši' kteráje stanovena touto vyhláškou.

Registrovaným dražitelem se stane každá ýzická nebo právnická osob4 která se jako draŽitel registruje
na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou jiŽ dříve provedené zák|adni registrace na ,,Registrace
dražitele.. v sekci,,Můj úěet.., nebo se jako noý dražitel registruje v sekci,,Registrace...

Registrovaný draŽitel prokáůe svou totoŽnost ,,Dokladem o prokázaní totoŽnosti registrovaného dražitele
pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz,, (dále jen ,,Doklad o prokrízríní totoŽnosti..), jehoŽ
formuliíř je umístěn na portiílu www.exdrazby.cz v sekci ,,Můj účeť. nebo na stránce u této draŽby
na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci ,,Moje dÍažb>f, poté, co se k této drďbě přihlásí
kliknutím na tlačítko ,, Přihlásit se k draŽbě...

Podpis Registrovaného drďitele na Dokladu o ptokěnáni totoŽnosti musí být uředně ověřen. V případě
právnické osoby lebo stáfu musí být Doklad o prokazání totoŽnosti podepsán ýickou osobou uvedenou
v $ 21 ažz|b oSR a oprávnění musí bý doloŽeno uředně ověřenou listinou.

Je-li Registrovaný draŽitel zastoupen na ziíkladě plné moci, musí být jeho podpis uředně ověřen.

Listiny zaslané v elektronické podobě musí bý opatřeny zaručeným elektroniclcým podpisem za|oženým
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskýovatelem certifikaěních služeb. Z obsahu
takové listiny musí být u ffzické osoby uvedeno alespoň jméno, příjmení, dafum narození a bydliště,
u právnických osob firma a identifikační číslo, nejsouJi t5rto skuteěnosti patrné z obsahu podpisu.

V případě doručoviíní listinných písemností prostřednicfuím veřejné datové sítě musí být řádně vyplněný
a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny
do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokrízríní totožnosti nesmí
být ode dne jeho vyplnění Registrovan;ým draŽitelem ke dni konríní této draŽby starší 12 měsíců.

Doklad o prokríaaní totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný

draŽitel soudnímu exekutorovi někteým z těchto způsobů:

a) uloŽením na portálu www.exdrazby.czv sekci ..Můj účet..,

b) odesláním na e.mailovou adresu epodatelnatunkl@exekutori-online.cz,
c) odeslríním do datové schrrínky soudního exekutora - IDDS: 7pig84c,
d) zaslríním vyplněného registračního formulaře prostřednicfuím drŽitele poštovní licence nebo

zaslríním j iným způsobem,
e) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského uřadu Plzeň.město, Palackého 28,

Plzeň.



ry"

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

Pozemek St. 7' o ýměře 704 Ín2, zastavěná plocha a nádvoří (součrístí pozemku je zem. usedlost
č.p. 2, v časti obce Malé Tresné), pozemek parc. ě. 79, o výměře 3044 Ín2, ovocný sad, vše
zapsiíno na lisfu vlastnicfuí č. 411 u Katastrálního uřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště
Bystřice nad Pemštejnem, pro obec Rovečné, katastrální území Malé Tresné.

Příslušenství a součásti tvoří: vedlejší zemědělské hospodářské stavby, venkovní úpravy,
trvalé porosty, fragmenty oplocení.

Jedná se budovu bývalé zemědělské usedlosti na okraji intravilránu rÚ vate Tresné. objekt má
novou střešní konstrukci vč. krytiny a několika střešních oken. Kromě obytné části je
v objektu řada vedlejších zemědělslcých hospodrířslqých staveb. Přístup k nemovitostem po
nezpevněné komunikaci.

v.

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Zájemci se s nimi mohou individrr"ílně seznámit.
BliŽší informace jsou dostupné ze zna|eckého posudku.

vI.

Výsledná cenadrůených nemovitostí činí: 300.000'.- Kč.

VII.

NejniŽší podríní se stanoví ve ýši 2/3 ýsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenstvi, ptáv a jiných
majetkoých hodnot, patřících k draženému celku a činí částku:

200.000'.. Kě.

vru.

Výše jistoý pro dražbu nemovitostí ad IV. se určuje v částce 50.000,.. Kč. Zájemci o koupi draŽených
nemovitostí jsou povinni zap|atit jistofu pro draŽbu nemovitostí před draŽbou v hotovosti
u Exekutorského uřadu Plzeň.město nebo na úěet Exekutorského uřadu Plzeň.město, vedený
u Sberbankcz, a.s.' se sídlem Na Pankráci17241129' 140 00 Praha 4' číslo účtu 4200024080/6800'
v.s. 1409308, s.s. nč mz lomítka nebo Ič dražitele.

K platbě na účet exekutora lze přihlédnoutjen tehdy, bylo.li pŤedzahájením draŽby zjištěno, Že najeho
úěet také došla.

IX.

Práva, která prodejem v draŽbě nezaniknou: nebyla zjištěna.

Závady s nemoviými věcmi spojené azávady, které prodejem v dražbě nezaniknou: nebyly zjištěny.



x.

Závady, které prodejem nemovitostí v draŽbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichŽ to stanoví
zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichŽ zájem společnosti vyŽaduje,
aby nemovitostzatěžovala i nadale ajedná se o t5rto závady: dtto IX.

xr.

Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podríní. Vydražitel je oprávněn převzít vydraŽenou
nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po udělení příklepu. o tom je vydraŽitel povinen
vyrozumět exekutora. VydraŽitel se stává vlastníkem vydraŽené nemovitosti s příslušensfuím, pokud
rozhodnutí o příklepu nabylo právní moci a zaplatil.li nejvyšší podríní, a to ke dni vydríní rozhodnutí
o příklepu.

xII.

Soudní exekutor upozoňuje, že pÍi rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízeď přistoupili
jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek
nebo pohledávek, zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařizen ýkon roáodnutí, jestliŽe je
přihlásí nejpozději do zahájení drďebního jednríní, jestliŽe v přihlášce uvedou ýši pohledávky a jejího
příslušenstvi a prokáňíJi je příslušnými listinami. K přihláškiím, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíŽí.

xrII.

Soudní exekutor vyzlNá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitelé
povinného, kteří poŽadují uspokojení svých pohledávek při rozwhu podstaty, aby exekutorovi sdělili, zda
žádají zaplaceru sých pohledávek a zéroveíje exekutor upozorňuje, Že nepožádaji.|i o zaplacení před
zahájením dražebního jednaní, můŽe vydražitel dluh povinného vuči nim převzít.

xlv.

Soudní exekutor wT!,vá každého, kdo má právo, které nepřipouští draŽbu ($267 o.s.ř.), aby je uplatnil u
soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději pÍed zahájením dražebního jednríní, jinak k jeho
právu nebude při provedení ýkonu rozhodnutí přihlíženo.

xv.

HodláJi někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokánat nejpozději před zahájením
dražebního jednríní. Předkupní právo k vydraŽené nemovitosti zaruká dnem, kterým se stal vydraŽitel
jejím vlastníkem. Soudní exekutor po zďrájení vlastní draŽby roďrodne usnesením, zda je předkupď
právo prokrízráno. Toto usnesení bude zveřejněno v systému elektronické dražby. Proti tomuto usneseď
není odvoltíní přípustné.

xvl.

Vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo nemohou dražitelé v elektronické draŽbě činit stejné
podríní. Další podrfurí tedy musí byt vždy vyšší než předchozí učiněné podiíní, jinak k němu nebude v
elektronické dražbě vůbec přihlíŽeno, nebot' elektronic!ý systém dokéňe rozlišit časovou následnost
příhozů, byt'k nim došlo ve zlomcích sekundy.



XVII.

V souladu s ust. $ 336o odst. 2 písm. d) o.s.ř., soudní exekutor určuje, že v případě stejného podríní bude
určen vydraŽitelem ten dražitel, kteý toto podríní učiní jako první (bude jako první systémem elekhonické
dražby přijato a pofurzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, kteý by hodlal učinit stejné podaní jako jiŽ
dříve učiněné (a nesvědčí mu předkupní právo), systémem pouze oznámeno, že toto podríní nemůŽe mít
úěinky' na základě kterých by se mohl stát vydražitelem. Další podríní tedy musí bý vždy vyšší neŽ
předchozí učiněné podání, přičemž jednotlivá podrání se zvyšují minimálně o 1.000,. Kč. Pokud by přesto
došlo k akceptaci stejného podání více draŽitelů (byly by systémem přijaty v naprosto stejný okamŽik) a
nebude.li moŽno udělit příklep zátjemci s předkupním právem, pak exekutor určí vydraŽitele losem.

Předchozí odstavec neplatí pro dražitele, kteým svědčí předkupní právo - v pffpadě, Že bude učiněno
stejné podání draŽitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podríní vyšší, bude udělen
příklep drďiteli jemuž svědčí předkupní právo.

XVIII.

Po skončení &ažby bude v systému elektronických draŽeb zveřejněna osob4 která učinila nejvyšší podríní
v draŽbě a vyše nejvyššího podání. od okamžiku tohoto zveřejnéni, běží osobám, které mají právo vznést
námitky proti udělení příklepu lhtfta 24 hodin, ve které mohou vznést nrímitky proti udělení příklepu.
Námitky je možné soudnímu exekutorovi doručit na e-mailovou adresu
epodatelnatunkl@exekutori.online.cz, do datové schránky soudního exekutora _ IDDS: 7pig84c,
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v sídle soudního exekutora na adrese
Exekutorského ďadu Plzeň.město, Palackého 28, P|zeň. V případě, Že budou podríny nrámitky proti
udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejni v systému
elektronické ďražby. V případě, Že budou námitky shledríny důvodnými, pokračuje dražba vyvolríním
předposledního podání _ toto vyvolaní bude provedeno v usnesení, kteým bude rozhodnuto o námitkách.
Zfuoveřt bude v tomto usnesení stanoveno od kdy a do kdy je moŽno činit další podaní.

xlx.

Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveÍejni v systému elektronické dražby a doručí se osobám
uveden]ým v ust. $ 336k o.s.ř.

P o u č en í: Protitomuto usneseníje moŽnopodatodvoliíní ke IftajskémusouduvBrně do 15ti dnů
od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla,
Exekutorského ďadu Plzeň. město, se sídlem Palackého nám. 28. Plzeň.

odvolání jen proti výrokům označeným v dražební vyhlášce I. . v., XI. - XIX. není
přípustné.

Soudní exekutor v souladu s ust. $ 52 odst. 1 ex. řádu ve spojení s ust. $336c odst. 3
občanského soudního řádu vyvěsil dnem vydání dražební vyhlášku na uřední desce
soudního exekutora. Tímto Žádá obecní uřad, v jehoŽ obvodu je nemovitost, aby
vyhlášku nebo podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.

V Plzni, dne22.9.2014

Vw
uluěs?pe .. 01 .10. 20|{

óEJHuTc' .  31.10,t0 i l ,

Mgr. Martin Tunkl,
Soudní exekutor

otisk úředního razítka


