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EXEKUToRSKÝÚŘao BRNo - uĚsro

JUDr. Karel Urban,soudníexekutor
Minská 54,6|600 Brno,
tel./fax.
545215006,545215 007,545215008,545216774,545243 330
www.exekutorurban.cz,
e-mail:urad(@exekutorurban.cz

čj.97EX 8736/|2-|2|
ev. č.opr.: 5407066928
čj.ex.soudu:1l EXE |3I7120|2.20

USNEsENÍ
JUDr. Karel Urban, soudníexekutorExekutorskéhoúřaduBmo - město, Minská 54, 6|6 00 Brno,
pověřenýprovedenímexekucena ziíkladěusneseníokresníhosouduve Žďaru nad Sázavouze dne 25.09.2012
čj. l l EXE |3|7120|2- 20, podlepravomocného
a vykonatelného
rozhodnutí
JUDr. Václav Blovský,rozhodce
čj. v 1201210|325
ze ďne26.07'20|2 k uspokojení
pohledávky
oprávněného:
tl AB 4 B.V., IČ: 34|86049,sídlemStrawinskylaan933,
Amsterdam,Nizozemí'PSČ: 1077XX,práv. zast.
JUDr' PetrPečený,
advokát,se sídlemAK Purkyňova2,Praha,
PSČ:l l0 00,
proti povinnému:
ll
č.p.33,PSČ:5925l,
, bytemDolníRožínka
ve ýši 45.462,33
Kč s příslušenstvím,
vydává
usnesení

o naÍízení elektronického

dražebního

jednání

- elektronickádražebnívyhláška(dleust.$ 336oo.s.ř.)
jednáníse koná dne 28.0l.2020v 11:00:00hod.. prostřednictvím
I. ElektronickédraŽební
elektronického
systémudražeb
na adrese:
http://drazby.exekutorurban.cz.
V případě,že dražiteléneučiníani nejnižšípodiírrí,bude elektronickédražebníjednání ukončenodne
28.01.2020
v l1:30 hodin.
DraŽbase dle ust.($ 336i odst.4 zákonaě, 99l1963Sb.,občanský
soudnířád, v platnémznění(dálejen ',o.S.ř...)
koná, dokud dražite|é
činípodání.Bude-li v posledníchpěti minutách před časemukončefi dražbyučiněno
podání,posouváse časukončenidtaŽbyo pět minut od okamžikuposledníhopodání.Je.li v tétolhůtěučiněno
podiíní,
posouváse časukončení
vyšŠí
podánípět minut'
dražbyo pět minut.Uplyne-li od posledníhoučiněného
podiíní,
aniŽby bylo učiněnovyšší
elektronickádražbase tímkončí.
(Núvod
POZN. Veškeréinformace jsou k dispozici na internetouýchstrúnkúchhttp://draz.b!.exekatorurban.cz
k použitídražebníhoserveru a Dražebnířdd).
II. Předmětemdražbyje:
-
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Dojde-liVatrrtentodokumentbez otiskurazítkaa bez podpisu,jedná se o dokumentdoručovarrý
prostřednictvím
provozovatelepoštovních
(ust.$ l7' odst.l stavovského
sluŽeb'líeýje platnýi bez těchtoniíÍeŽitostí
předpisuExekutorské
komoryCeskérepubliky- kancelařs[ý
řád). Dle ust.$ 17b stav.předpisuEKČR - kanc.řád, k písemné
žádostiúěastrika,kterému
byl |istinnýstejnopistohotodokumentudoručen,
se zďle el. poštouna el. adresuuvedenouv žádostipisemnostvyhotovenáv el. podoběa podepsanápodle $ 16anebose předáúčastrríkovi
v
sídleúřaduna technickém
nosičidat.

zejména
nemovitévěci tvoříjedenfunkční
celek,a tak takébudous příslušenstvím
a součástmi,
Shorauvedené
stavboupřistavěnou k SZ štíturodinnéhodomu, slouiícíjako přbuční sklad, drůeny.
tisíckorun
nemoviýchvěcíčiníčástku170.000'-Kč (slovy:jednosto sedmdesát
III.Výsledná cena dražených
českých).
práv a
IV. Nejnižšípodání se stanovíve ýši dvou třetin ýsledné ceny nemovitévěci a jejíhopříslušenství,
jiných majetkoých hodnotpatřícíchk dražebnímu
celku,a to částkou113.333'.Kč (slovy:jedno stotřináct tisíc
tři statřicet tři korun českých).
V. Výšijistoty ($ 336eodst.2 o.s.ř.)stanovísoudníexekutorv částce50.000'- Kč (slovy:padesáttisíckorun
českých).
VI. Práva azávady spojenés nemoviqimivěcmi:
.
žáďné
Y||. Závady, kteréprodejemnemoviých věcí v dražběnezaniknou,jsou věcná břemena,o nichžto stanoví
vyžaduje'aby
zvláštnípředpisy,nájem bytu a dalšívěcná břemenaa nájemnípníva,u nichŽzájem společnosti
nemovitouvěc zatěŽovala
i nadiíle($ 336aodst'l a 2 o.s.ř.):
Žádné
YIilI, Zájemci o účastv draŽebnímjednáníjsou povinni se přihlásit do systémuelektronických dražeb
nejméně3 dn!' před zahájením e|ektronickédražby (samotnou registraci provede vždy zájemce) a
a to buď:
následněověřit svou totožnost.
pro tuto možnostregistraceje nutnémít platný
na adrese: http:lldrazby.exekutorurban.cz;
kvalifikovaný certifikát vystavený certiÍikačníautoritou, (kvalifikovaným poskytovatelem
služebjsou První certiťrkační
autoritaa,s.,IČ: 26439395,Českápoštas.p., IČ:
certiťrkačních
471|4983,eldentiýa.s.,IČ:27 LI2489)nebo
s ověřenýmpodpisem
zaslžnimpřih|ášky fuřihláškak dispozici nahÍtp:llďrazby'exekutorurban.cz)
do sídlaúřaduexekutoranebo
- osobně v sídleúřadusoudníhoexekutoraJUDr. Karla Urbana,Exekutorskýuřad Brno . město,
Minská 54,6|6 00 Brno,a to po předchozídomluvě.
jednáníjsou povinni zaplatitjistotu před zahájenímdražbybuď:
IX, Zájemcio účast
v elektronickém
dražebním
.
vkladem na účetsoudníhoexekutoravedenéhou peněŽníhoústalu Českáspořitelna'a.s., číslo
přiděleného
variabilního
symbolu,a to nejménějeden den před konáním
íčtu2055476339/0800,
s uvedením
(k
později
přihlíŽeno)
nebude
nebo
složenéjistotě
elektronickédražby
.
s uvedenímpřiděleného
převodem na účetsoudníhoexekutora,čísloúčtu205547633910800,
variabilníhosymbolu.
K platbě na účetsoudníhoexekutora |ze přihlédnoutjen tehdy, bylo-li den před zahájením
je nutné,aby
dražebníhojednání zjištěno,že na účetsoudníhoexekutora takédošla.Z těchtodůvodů
ústavy
dnů(peněžní
zájemcio dražbuzasílalijistotuna účet
soudníhoexekutorav předstihuněkolikapracorlních
v rámci bankovníchpřevodů.
majína převod petěz2 pracovnídny),aby nedošlok případnýmnesrovnalostem
Doporučulemedoplnit do zprávy pro příjemcejménoa příjmení(název) dražitele.Variabilní symbol
jednáníindividuáIně.
účastníkovi
dražebního
bude přidě|enkaždému
dnem následujícímpo vydaní
X. Vydražitelje oprávněn pÍevzitvydraŽenounemovitouvěc s příslušenstvím
usnesenío příklepu.o tomje vydražitelpovinenvyrozumětsoudníhoexekutora.VydraŽitelse stává vlastníkem
nabylo.li usnesenío příklepu právní moci a zapIatil.-|inejvyšší
vyďraŽenénemovitévěci s příslušenstvím,
podání'a to ke dni vydáníusnesení
o příklepu($ 336l odst.1a 2 o.s.ř.).
Nezaplatí.li vydražitelnejvyššípodání ani v dodatečněurčenélhůtě,soudníexekutor nďídí další
(ust.$ 336modst.2o's.ř.).
dražebníjednaní
ti, kdo do Íízeúpřistoupilijako
XI. Soudníexekutorupozorňuje,Že přirozvrhu podstaý se mohouoprár,rrěný,
jiných
vymahatelnýchpohledávek nebo
dalšíoprávněnía dalšívěřitelé povinnéhodomáhat uspokojení
pohledávek zajištěnýchzástavnimprávem, než pro kterébyl naŤízen
ýkon rozhodnutí,jestliŽe je přihlásí
jestliŽe
jednání,
přihlášce
uvedouýši pohledávkya jejíhopříslušenství
v
nejpozdějido zahájenídražebního
je
pro
pořadí
prokaŽou.li
příslušnými
pohledávky,
lístinami(originály.ověřenékopie
a
rozhodující
a skutečnosti
nebo konvertovanápodobakvalifikovanélistiny)' Přih|áška pohledávky musíbýt v uvedenélhůtěsoudnímu
nebudeuvedena'se
exekutorovi doručena.K přihláškám,v nichžýše pohledávkynebojejíhopříslušenství
($ 336fo.s.ř.).
nepřihlíží

ExEKUToRSKÝ ÚŘal BRNo . tuĚsro

JUDr. Karel Urban,soudníexekutor
Minská 54,6|600 Bmo,
tel./fax.545215006,545215007,545215008,545216774,545243 330
e-mail:urad(@exekutorurban.cz
www.exekutoturban.cz,
a ty, kdo přistoupili do řízeníjako dalšíoprávněnía ostatnívěřitele
XII' SoudníexekutorwTývé'oprávněného
povinného,kteří požadujíuspokojenísých pohledávekpři rozvrhu podstaty(s 336f o.s.ř.), aby soudnímu
o zaplacenípřed
exekutorovisdělili, zďa Žádaji zaplacenisých pohledáveka upozorňuje,že nepožáďa1í-Ii
($
o.s.ř.).
převzít
336g
jednání,
nim
můževydražiteldluh povinnéhovuči
dražebního
zahájením
draŽbu(s 267 o.s.ř.),aby je uplatnil u
kdo má právo, kterénepřipouští
XIII. Soudníexekutorvyzývákaždého,
jednaní,a
dražebního
soudu a aby takovéuplatněnípráva prokátzalnejpozdějipÍedzahájenímelektronického
přihlíženo.
upozorňuje,Žejinak kjeho právu nebudepři provedeníexekuce
XIV. Soudníexekutorupozorňujeosoby' kterémajíknemovitosti předkupníprávo, Žeje mohou uplatnitjen
nemovitévěci zaniká dnem,kdy se vydražitel
Předkupníprávo k vydražené
v elektronické dražbějakodraŽitelé.
staljejímvlastníkem.
riodlá-li někdo uplatnitpři elektronickédražběsvépředkupníprávo, musíje prokázatv souladu s ust. $
jednání:
dražebního
336oodst.l písm.g) o.s.ř.nejpozději3 pracovnídny před zahájenímelektronického
- písemně s doloženim listin, které předkupníprávo prokazují (v této lhůtě musí bý uplatnění
exekutorovi),
k jeho prokázánídoručeno
předkupníhopnívavčetnědůkazů
- ósobně v sídlesoudníhoexekutora,s doložením
listin,kterépředkupníprávo prokazují.
DraŽite|,kteý uplatrrilsvépředkupníprávo, bude o rozhodnutí;zda je předkupníprávo prokázéno,
vyrozuměn při vstupu dó elektronickedrazebnimístnosti.Usneseníexekutorabude zveřejněnopři zahájeni
Proti tomuto
eiektronickédražbyv elektronickémsystémudraŽebna adrese http://drazby.exekutorurban.cz.
přípustné'
není
odvolání
usnesení
zástupce,jehožplná moc byla uředněověřena.
XV. Fyzická osobamůžedražitjen osobněneboprostřednictvím
(člen),
kteý byl statutárnímorgánempověřen,
jedná
její
zaměstnanec
orgán,
statutární
Za ptávníckouosobu
do obchodnfuorejstříku,jde - li o
jiné
zapisuje
která
se
sLoŽky,
jejího
začri
organi
zavóou
či
odštěpného
vedoucí
- li dle udělenéprokuryjednatSamostatně
nebonucený
veci t.ykájrcise tohoio závoďu(složky),prokurista,může
správóeůizaměstnanciprávnickéosoby,kterétímnucenýsprávcepověřil (ust.$ 336h odst.3 a $ 2| o.s.Í.).Za
ob"c a vyššíúzemněsamosprávnýcelek jedná ten, kdo je podle zvláštnflrozákona oprávněn je zastupovat
naveneknebojejich zaměstnánec,kteý tímbyl touto osoboupověřen.Za státvystupujeUřad pro zastupování
složkastátu(ust.s 336hodst.3 a $ 21aa 2lb o.s.ř.).
státuve věcechmajetkoýchneboorganizační
nesmívystupovatsoudci, zaměstnancisoudů,soudníexekutoři, zaměsffiancisoudních
XVI. Jako dražite\é
jimž
exekutorů,povinný, manžeIpovinného,obmeškanývydražiteluvedenývust. $ 336m odst' 2 o.s.ř. ati,
v nabytíbrání zv|áštníprávnípředpis.
Vzhledemk tomu'žeo.s.ř.ani e.ř. neupravujebližšíinformacea podrobnostiohlednědražitele,vycházi
ukládá
kte{ýdražebníkovi
soudníexekutorsubsidiárněze zákota č.2612000Sb., zákon o veřejných dražbách,
jít
musí
jejtch
osoby
U
zirrĚttu.
vylučujícím
způsobem
ýzické
povinnost,žeosoby a věci musíbýt označovány
je
identiťrkátorem
přičemŽ
nezpochybnitelrrým
jednoznačně
záménu
osob,
vylučuje
které
o takovéoznačení,
úřad
katastrální
nemovitostí
případě
draŽby
V
režimu.
podléhá
zvláštnímu
které
však
rodnéčíslofyzickéosoby,
jeho iodným číslem.
Z tohotodůvoduje v draŽebnipraxi v rozporuse zákonem
nlz2uou:"ia.ntifikaci vydražitele
osoba
se jednoznačněidentifikujesvým rodným číslem.Pro
že
obvyklé,
údajů
osobních
ni ochianu
ýzická
Na zák|aďě
piati zviastnirežimdle zžkonač.1ol/2000Sb., o ochraněosobníchúdajů.
zpracovánitěchtoúdajů
jejich
registracivyžadovat
soudníexekutorpoučujevšechnydražitele,že bude pro
qí,šeuvedenéskutečnosti
jako
Při samotné
dražitelů).
jinak budouvyloučeriz draŽby(netykáse právnickýchosob
sáelenirodnéhočísla,
poučováni.
j iž draŽite\é
nebudousoudnímexekutorem
o tétoskutečnosti
nemovitostí
ďražbě
být
XVII. V systémuelektronichýchdražebje zaznamenánpřesný časjednotlivých podaní'a fuďížnemůže
přihlíženo.
Jednotlivá
jinak k němu nebude
učiněnopóa.i"i shodné.Dalši podánítedy musí být vžďyvyšší,
podaníse zvyšujíminimálně o 2.000,. Kč. V případě,Že ďraŽiteIisvědčípředkupníprávo, můžekdykoli
podání.Dražite|,ktery tímtoúkonem
učiněné
vprůběhuarázai učinitpodáníve vyši stejné,jakojenejvyššíjiž
někdo nepodávyššípodání'stává se
podáním.
Pokud
se stává dražitelems nejvyšším
srovnalnejvyššipodání,
právem
a vícejich svéprávo uplatnía do
předkupním
s
vítězemďraŽby.V případě,žese přihlásívíceuživatelů
předkupni
je
kteých se uplatrrěné
a
dražite|é,
zastavena
potom
podání,
draŽba
vyšší
nikdó neučiní
konce dražby
losem.
o
vítězi
rozhodnuto
kde
bude
jsou
dražebníka,
do
úřadu
dostavili
právo ýká,
vyzváni, aby se
horizontupěti minut od sYstémového
XVIII. Nárnitky proti udělenípříklepuvydrďiteli lze uplatnitv časovém
provozovatelepoštovních
prostřednictvím
oo1o.-l vam t.nto dokumenibez otiskurazítkaa bez podpisu,jedná se o dokumentdoručovaný
komoryCeskérepubliky- kancelářsloý
předpisuExekutorské
(ust.$ 17,odit. l štavovského
slrřeb, kteýje platnýi bez těchtonaležitostí
kterémuby| listinnýstejnopistohotodokumentudoručen,
žádostiúčastríka,
řád). Dle ust.$ i7b stav.předpisuEKČR - kanc.řád, k písemné
v
podobě
písernnost
a podepsanápodle$ lóa nebose předá účasttlikovi
v
el.
vyhotovená
v
Žádosti
poštou
uvedenou
eI.
adrezu
na
se zašteel.
nosičidat.
sídleúřaduna techníckém

ji rrynípodat,,,. o
prohlášení:
podóní,Máte-li námitkuproti udělenípříklepu,můžete
,,Bylo učiněnonejvyšší
tomtojsou účastníci
dražbyvyrozuměnion.line (ust.$ 336oodst.l písm.h) o.s.ř.).V případě,žebudounámitky
proti udělení příklepu podány, rozhodne o nich soudní exekutor usnesením,které zveřejní v systému
elektronickéďražby.Pokud budou soudnímexekutoremnámitky shledánydůvodnými,pokračujeelektronická
podaní;v opačném
případěsoudníexekutorudělípříklep.
dražbavyvoliínímpředposledního
Usnesenío udělenípříklepubude zveřejněnonejpozdějinásledujícíden po udělenípříklepuna elektronické
uřednídescesoudníhoexekutorana stráncewww.exekutorurban.cz
zveřejněnédokumený,,(ust.
v sekci ,,ostatní
$ 336oodst'2 písm.e) o.s.ř.).
jednání,kteří nemajípřístupk datovésíti internetnebo nevlastnízaÍízení
XIX. Zájemci o účast
v dražebním
potřebnék připojení,mohou po předchozídomluvě využítk účastina dÍažbězaŤizení
v sídleexekutorského
uřadu. V tomto případěje nutnépožÁďaÍ
o umoŽněnípřístupunejménějeden den před zahájenímdražebního
jednrání.
Početzďízeníje omezen.exekutortak umožní
přístupza předpokladu.žezařízeníjiŽ nebudouobsazena
předchozímiŽadateli'
XX. Soudníexekutorupozorňujeosoby odpovědné
za sprálu domua pozemku,jde-li o prodejbytovéjednotky
v domě, Že se můŽedomiíhatuspokojenípohledávky souvisejícíse správou domu a pozemku vůčivlastrríku
jednotky,pokud tatopohledávkabyla uplatněnau soudužaloboupodle částitřetíajestližeji přihlásínejpozději
jednánía přihláškabude obsahovatnáležitostipodle ust. $ 33óf odst.2 a 3. Přihlášky,
do zahájenídražebního
v nichžvyšepohledávky nebo jejího příslušenství
nebudeuvedena,soudníexekutorodmítne($336b odst. 4
písm.f ziíkona
Sb.,o.s.ř.).
č,99/1963
P o u če n í:

Proti tomuto usnesení |ze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení
podepsaného
ke Krajskémusouduv Brně, prostřednictvím
soudníhoexekutora.
jen protiýrokům uvedenýmv boděI.,II.,VI., VIII.,X., xI., XII., x[I., xIV.' Xv.,
odvoliání
XVI., XVII., XVIII., XIX. a XX. nenípřípustné'

V Brně dne 15.lI.20]19
Mgr. Petra Eliášová
kandidátka
pověřená soudním exekutorem

Soudní exekutor žádóve smyslu $ 336c odst. 3 oSŘpřislušý obecní úřad,vjehož obvoduje nemovitóvěc, aby
l,yhlášku nebojejí podstatý obsah uveřejnil zpusobem v místěobvyklým.
Informace a zásafil ochrarry osobních údajův souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27, dubna 2016 o ochraně fyziclq,ch osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
( GDPR ) jsou dostupnéna weboých stránkách exekutora www.exekutorurban.cz

