íslo jednací: 045 EX 6510/09-97

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
opakovaná dražba
Soudní exekutor Mgr.MUDr. Radan Ku a, Exekutorský ú ad Olomouc se sídlem Dvo ákova 222/32, 779 00
Olomouc, pov ený provedením exekuce na základ usnesení o na ízení exekuce a pov ení exekutora k
jejímu provedení .j. 4Nc7350/2009-5, ze dne 9.7.2009, které vydal Okresní soud v Uherském Hradišti ,
kterým byla na ízena exekuce na základ platební rozkaz .j. 20Ro2641/2008-6 , který vydal Okresní soud v
Uherském Hradišti dne 02.02.2008 k uspokojení pohledávky oprávn ného: Generali Pojiš ovna a.s.,
lehradská 132, 12084, Praha 2, I 61859869, zast. Mgr. Ing. Petr Kone ný, advokát, Na St elnici 39,
77200, Olomouc
k uspokojení pohledávky oprávn ného ve výši ........................................................... 2 383,00 K s p íslušenstvím
7,000% + repo sazba NB ro
úrok z prodlení z ástky 2 383,00 K od 17.06.2008 do zaplacení
náklady p edchozího ízení............................................................................................... 8 454,00 K
náklady právního zastoupení v exeku ním ízení .............................................................. 4 320,00 K

jakož i k náhrad náklad oprávn ného v exeku ním ízení a náklad této exekuce, rozhodl o provedení
exekuce proti povinnému: Matula Vlastimil, Mist ice 136, 68712, Mist ice, r. .600720/0320, za ú asti
manželky: Matulová Vlasta, Vyše Mesta 1024, Dobšiná, Slovensko, r. . 555802/6738, adresa pro
doru ování: Mistr ice 136, 68712, Mist ice
rozhodl takto :
A.
Na izuje se elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb
na adrese portálu: www.exdrazby.cz
as zahájení elektronické dražby je stanoven na den 31.5.2012 ve 14:00 hod., od tohoto
okamžiku mohou dražitelé init podání.
Ukon ení elektronické dražby je stanoven na den 1.6.2012 ve 14:00 hod. Dražba se však koná do
doby, dokud dražitelé iní podání (§ 336i odst. 4 zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád,
v platném zn ní, dále jen „o.s. .“). Bude-li v posledních p ti minutách p ed stanoveným okamžikem
ukon ení dražby u in no podání, má se za to, že dražitelé stále iní podání a okamžik ukon ení
dražby se posouvá o p t minut od okamžiku u in ní podání. Budou-li poté in na další podání
postup dle p edcházející v ty se opakuje. Uplyne-li od posledního u in ného podání p t minut, aniž
by bylo u in no další podání má se za to, že dražitelé již ne iní podání a dražba kon í. Podání je
bráno za u in né pouze v p ípad , že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zp tn
potvrzeno zasláním zprávy prost ednictvím ve ejné datové sít (e.mailem).
B.
Ozna ení nemovitosti a jejího p íslušenství:

vše v k. ú. Mist ice I, obec Mist ice, okrese Uherské Hradišt , zapsáno u Katastrálního ú adu pro
Zlínský kraj KP v Uherském Hradišti. Doposud ve spole ném jm ní manžel .
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edm tem opakované dražby je stavba samostatného RD .p. 136 na pozemku st.parc. .70/2,
postavená v severní okrajové ásti k.ú. Mist ice. Objekt je napojen na elektr. sí NN, ve . vodovod a
žumpu. P íjezd je po zpevn né komunikaci. Pozemek tvo í p íslušenství stavby.
Jedná se o RD jednobytový o velikosti 1+1 s koupelnou s WC a komorou, objekt je nepodsklepený,
s jedním nadzemním podlažím /1.NP/ pod sedlovou st echou.
C.
Jako dražitel se m že elektronické dražby ú astnit pouze osoba, která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této
dražb se na portálu www.exdrazby.cz ihlásí a na ú et soudního exekutora zaplatí dražební
jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v l. D.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel
registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to bu zm nou již d íve provedené základní registrace na
„Registraci dražitele“ v sekci „M j ú et“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci
„Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti
registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad
o prokázání totožnosti“), jehož formulá je umíst n na portálu www.exdrazby.cz v sekci „M j ú et“
nebo v informa ním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umíst ného v sekci
„Moje dražby“ poté, co se k této dražb p ihlásí kliknutím na tla ítko „ P ihlásit se k dražb “.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být ú edn ov en.
V p ípad právnické osoby, obce, vyššího územn samosprávného celku nebo státu musí být Doklad
o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s. ., jejíž oprávn ní musí
být prokázáno listinou, jež musí být ú edn ov ena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být
edn ov ena.
V p ípad elektronického doru ování musí být ádn vypln ný a podepsaný Doklad o prokázání
totožnosti a listiny prokazující oprávn ní jej podepsat, p evedeny do elektronické podoby formou
autorizované konverze dokument . Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vypln ní
Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší šesti m síc .
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávn ní jej podepsat, doru í Registrovaný
uživatel soudnímu exekutorovi n kterým z t chto zp sob :
a)
uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “M j ú et“;
b)
zasláním prost ednictvím ve ejné datové sít , a to bu na adresu elektronické podatelny
exekutorského ú adu info@exekutor-olomouc.cz a nebo do datové schránky soudního exekutora mtmg8nf.
c)
Zasláním vypln ného registra ního formulá e držitelem poštovní licence.
d)
osobn v sídle soudního exekutora na adrese Dvo ákova 32, 779 00 Olomouc

D.
Výsledná cena se ur uje ve výši: 290.000,-K .
E.
Výše nejnižšího podání se ur uje ve výši: 145.000,-K .
Minimální výše p íhozu se stanoví ástkou 10.000,- K .
F.
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Výše jistoty se stanoví ástkou 60.000,-K . Jistotu lze zaplatit bezhotovostn na ú et exekutora .
377948133/0300 nebo v hotovosti do pokladny exekutora MUDr. Mgr. Radana Ku i
v Exekutorském ú ad v Olomouci, Dvo ákova 222/32, a to tak, aby p ed zahájením dražebního
jednání mohla být bezpe
identifikována. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem
651009 poté, co se stane Registrovaným dražitelem na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou
totožnost zp sobem uvedeným v l. C. této vyhlášky a p ihlásí se k této dražb , a s uvedením
specifického symbolu, kterým bude v p ípad právnické osoby její identifika ní íslo a v p ípad
fyzické osoby její rodné íslo.
G.
Práva a závady spojená s nemovitostí: žádná.
H.
Závady, které prodejem nemovitosti v dražb nezaniknou: žádná.
I.
edpoklady, za kterých vydražitel m že p evzít vydraženou nemovitost a za kterých se stane
jejím vlastníkem: Vydražitel je oprávn n p evzít vydraženou nemovitost s p íslušenstvím dnem
následujícím po vydání usnesení o p íklepu, o tom je vydražitel povinen vyrozum t exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o p íklepu
právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu.
J.
Soudní exekutor upozor uje, že p i rozvrhu podstaty se mohou oprávn ný, ti, kdo do ízení
istoupili jako další oprávn ní, a další v itelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajišt ných zástavním právem, než pro které byla
na ízena exekuce, jestliže je p ihlásí u soudního exekutora nejpozd ji dva dny ede dnem, ve
kterém má být zahájena dražba, jestliže v p ihlášce uvedou výši pohledávky a jejího p íslušenství
a prokáží-li je p íslušnými listinami v n které z forem p edepsané touto vyhláškou pro Doklad o
prokázání totožnosti ( l. C. této vyhlášky). K p ihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
íslušenství nebude uvedena, se nep ihlíží (§ 69 e. . ve spojení s § 336f o.s. .).
K.
Soudní exekutor vyzývá oprávn ného, ty, kdo p istoupili do ízení jako další oprávn ní, a ostatní
itele povinného, kte í požadují uspokojení svých pohledávek p i rozvrhu podstaty, aby soudnímu
exekutorovi sd lili, zda žádají zaplacení svých pohledávek. Pokud nepožádají o zaplacení p ed
zahájením elektronické dražby, m že vydražitel dluh povinného v i nim p evzít (§ 69 e. . ve
spojení s § 336g o.s. .).
L.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu (§ 52 e. . ve spojení s §
267 o.s. .), aby je uplatnil u soudního exekutora, a aby takové uplatn ní práva prokázal nejpozd ji
ed zahájením elektronické dražby, jinak k jeho právu nebude p i provedení exekuce p ihlíženo.
M.
Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, že je mohou uplatnit
jen v dražb jako dražitelé. P edkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal
vydražitel jejím vlastníkem. Hodlá-li n kdo uplatnit p i dražb své p edkupní právo, musí je
prokázat listinami, doru enými soudnímu exekutorovi v n které z forem p edepsané touto vyhláškou
pro Doklad o prokázání totožnosti ( l. C. této vyhlášky) nejpozd ji dva dny p ede dnem, ve kterém
má být zahájena dražba. Soudní exekutor ješt p ed zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením,
zda je p edkupní právo prokázáno a toto usnesení soudní exekutor zve ejní v systému elektronické
dražby na portálu www.exdrazby.cz. Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné (336e odst 3)
o.s. .).
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N.
Po skon ení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz zve ejn na
osoba, která u inila nejvyšší podání a výše nejvyššího podání.
Od okamžiku zve ejn ní osoby s nejvyšším podáním a výše nejvyššího podání b ží ú astník m
dražby lh ta pro námitky proti ud lení p íklepu v délce 1 hodinu. Námitky je možné do sídla
exekutorského ú adu doru it v n které z forem p edepsané touto vyhláškou pro Doklad o prokázání
totožnosti ( l. C. této vyhlášky). V p ípad , že budou podány námitky proti ud lení p íklepu,
rozhodne o nich soudní exekutor usnesením, které zve ejní v systému elektronické dražby.
V p ípad , že budou námitky shledány d vodnými, pokra uje dražba p edposledním podáním; toto
výše tohoto podání bude obsaženo v usnesení, kterým bude soudním exekutorem rozhodnuto
o námitkách, s ur ením okamžiku, od kterého je možné init další podání. Dražba pokra uje do
doby, dokud jsou in na další podání ( l. I. odst. 3 této vyhlášky). Proti usnesení o rozhodnutí
o námitkách proti ud lení p íklepu není odvolání p ípustné.
O.
Usnesení o p íklepu se v elektronické podob zve ejní v systému elektronické dražby na
www.exdrazby.cz a doru í se osobám dle § 336k o.s. .

Od

portálu

vodn ní:

V této právní v ci byla na ízena exekuce usnesením .j. 4Nc7350/2009-5, ze dne 9.7.2009, které vydal Okresní
soud v Uherském Hradišti a jejím provedením pov en soudní exekutor Mgr. MUDr. Radan Ku a, Exekutorský ú ad
v Olomouci, Dvo ákova 222/32. Toto usnesení nabylo právní moci dnem 3.11.2009.
Soudní exekutor vydal exeku ní p íkaz .j. 045 EX 6510/09-26, kterým p ikázal prodej výše uvedených
nemovitostí povinného, ozna ených ve výroku. Exeku ní p íkaz nabyl právní moci.
Soudní exekutor na ídil vypracování znaleckého posudku za ú elem ur ení ceny uvedených nemovitostí dle
ceny obecné (tržní) ve smyslu ust. § 66 odst. 5) exeku ního ádu. Ocen ní nemovitosti a jejího p íslušenství provedl
Ing. Ladislav ech, Pod Letišt m 29, 779 00 Olomouc, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostrav ze dne 6.
12. 1995. Exekutor p i ur ení ceny z tohoto ocen ní vychází.
Exekutor tedy podle § 336a odst. 1) o. s. . ur il v usnesení . j. 045 EX 6510/09-47 cenu nemovitostí a jejího
íslušenství ástkou ve výši 290.000,-K . Cenu práv a z
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zapo etím dražby prokázali exekutorovi uplatn ní svých práv excinda ní žalobou, jinak k jejich právu nebude p i
provedení exekuce p ihlíženo. Exekutor oznámil osobám, které k draženým nemovitostem mají p edkupní právo, že je
mohou uplatnit jen v dražb jako dražitelé. Ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká.

Pou ení:
Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání do 15ti dn ode dne doru ení jeho písemného vyhotovení jen
oprávn ný, další oprávn ní p istoupivší do ízení, povinný, jejich zástupci i opatrovníci a majitelé
edkupních, v cných nebo nájemních práv k draženým nemovitostem, a to jen pro nedostatek náležitostí
dražební vyhlášky stanovených ve výroku D), E) a H). Odvolání jen proti výrok m uvedeným ve výrocích A),
B), C),G), I) až O) není p ípustné. Ur ení výsledné ceny nem že být p edm tem odvolání, ledaže by výsledná
cena byla stanovena v rozporu se samostatným usnesením o výsledné cen vydaným soudním exekutorem
íve podle § 336a o.s. . Výše nejnižšího podání podle § 336e o. s. . p edstavuje 2/3 nebo podle § 336m, odst.
3 o.s. . 1/2 výsledné ceny. Výši a zp sob platby dražební jistoty stanoví soudní exekutor podle okolností
ípadu, jistota nesmí podle § 336e, odst. 2) o.s. . p ekro it ¾ nejnižšího podání. P ípadné odvolání je t eba u
odvolacího soudu, kterým je Krajský soud v Brn , prost ednictvím Exekutorského ú adu Mgr. MUDr. Radana
Ku i v Olomouci, Dvo ákova 222/32, 779 00 Olomouc, ve dvojím vyhotovení.

V Olomouci dne 30.3.2012
otisk ú edního razítka

Mgr. MUDr. Radan Ku a, v.r.
soudní exekutor
vy izuje: Vlasta Dostálová
za správnost:

Doru uje se:

a) oprávn nému, t m, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, povinnému, manželu povinného, osobám, o
nichž je mu známo, že mají k nemovitosti p edkupní právo, v cné právo nebo nájemní právo, a osobám, které již
ihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajišt né zástavním právem za povinným a p íslušnými
listinami je prokázaly,
b) finan nímu ú adu a obecnímu ú adu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž obvodu má povinný své bydlišt
(sídlo, místo podnikání),
c) t m, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpe ení, p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a pojistné na
ve ejné zdravotní pojišt ní,
d) p íslušnému katastrálnímu ú adu,
e) obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností, v jehož obvodu je nemovitost.
f) portál www.exdrazby.cz
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