Exekutorský úĜad MČlník se sídlem Havlíþkova 329, 276 01 MČlník
Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka

tel: 315 629 999, fax: 315 627 999
e-mail: chaloupka@soudniexekutor.cz

Sp.zn.: 031 Ex 195/12 - 137

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Roman Chaloupka, Exekutorský úĜad MČlník, ve vČci oprávnČného: Vlasta PodČbradská,
ChabaĜovická 1330/7, 180 00 Praha 8, zast. OldĜich PodČbradský, ChabaĜovická 1330/7, 180 00 Praha 8, narozen:
23.12.1937, proti povinnému: Petr Zahajský, nar. 14.9.1990, Smetanova 305, 541 01 Trutnov - VnitĜní

0Čsto, dle CEO trvale bytem Slovanské námČstí 165, 541 01 Trutnov - VnitĜní MČsto, vydává toto
usnesení o provedení elektronické dražby-

dražební vyhlášku
I.

Dražba nemovitých vČcí se koná prostĜednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.exdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 24. bĜezna 2015 v 10.00 hodin, od tohoto okamžiku
mohou dražitelé þinit podání.
Ukonþení elektronické dražby je stanoveno na den 24. bĜezna 2015 nejdĜíve v 11.00 hodin
Dražba se koná, dokud dražitelé þiní podání (§ 336i odst. 4 zákona þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád
(dále jen o.s.Ĝ.). Bude-li v posledních pČti minutách pĜed stanoveným okamžikem ukonþení dražby
XþinČno podání, má se za to, že dražitelé stále þiní podání a okamžik ukonþení dražby se posouvá o pČt
minut od okamžiku uþinČní tohoto podání. Budou-li poté þinČna další podání, postup dle vČty pĜedchozí
se opakuje. Uplyne-li od posledního uþinČného podání pČt minut, aniž by bylo uþinČno další podání, má
se za to, že dražitelé již neþiní podání a dražba konþí. Sledování veĜejné dražby je veĜejnČ pĜístupné.
Podrobnosti o dražených nemovitostech lze nalézt na webových stránkách: www.soudniexekutor.cz.
Informace z této dražební vyhlášky jsou také povinnČ zveĜejnČny na Portálu dražeb provozovaného
Exekutorskou_komorou ýeské republiky, www.portaldrazeb.cz.

II. PĜedmČtem dražby jsou nemovitosti:
A)

B)

III. Výsledná cena dražených nemovitostí je stanovena usnesením o urþení ceny nemovitostí na þástku 54 000,00
.þ (slovy padesátþtyĜitisíc korun þeských) v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a § 69 zákona þ. 120/2001 Sb., o
soudních exekutorech a exekuþní þinnosti (exekuþní Ĝád a o zmČQČ dalších zákonĤ (dále jen „e.Ĝ.“) a ve vazbČ na
§ 336a zákona þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „o.s.Ĝ.“).
IV. Vyvolávací cena, která je zároveĖ nejnižším podáním pĜi dražbČ podle § 336e odst. 1 o.s.Ĝ. þiní 36 000,00 Kþ
(slovy tĜicetšesttisíc korun þeských).
V. Podmínkou úþasti v dražbČ je složení dražební jistoty ve výši 5.000,- Kþ (slovy pČttisíckorun þeských). Jistotu
lze uhradit platbou na úþet soudního exekutora JUDr. Romana Chaloupky, Exekutorský úĜad MČlník, þíslo
~þtu: 51-6505510257/0100, veden u Komerþní banky, a.s. v MČlníku, variabilní symbol 19512. K platbČ dražební
jistoty na úþet soudního exekutora JUDr. Romana Chaloupky, Exekutorský úĜad MČlník, lze pĜihlédnout jen
tehdy, bylo-li pĜed zahájením dražby dražitelem prokázáno, že platba byla na výše uvedený úþet poukázána.
O splnČní povinnosti složit dražební jistotu bude dražitel informován odesláním e-mailové zprávy na adresu,
kterou oznaþí pĜi své registraci na portálu www.exdrazby.cz.
VI. PĜedmČt dražby není zatížen žádnými právy a závadami majícími vliv na jeho cenu.
VII.
Na pĜedmČtu dražby neváznou žádné závady, které prodejem nemovitosti v dražbČ nezaniknou [§ 69 e.Ĝ.
ve vazbČ na § 336a odst. 1 písm. c) a odst. 2 o.s.Ĝ.].
VIII. Vydražitel je oprávnČn pĜevzít vydraženou nemovitost s pĜíslušenstvím (ujmout se držby), dnem
následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udČlení pĜíklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumČt
soudního exekutora (§ 69 e.Ĝ. ve spojení s § 336l o.s.Ĝ.). Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti
s pĜíslušenstvím, nabylo-li usnesení o udČlení pĜíklepu právní moci a zaplatil-li vydražitel nejvyšší podání ve
stanovené lhĤWČ, a to ke dni vydání usnesení o udČlení pĜíklepu (§ 69 e.Ĝ. ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s.Ĝ.).
IX. Soudní exekutor upozorĖuje, že pĜi rozvrhu podstaty se mohou oprávnČný, ti, kdo do Ĝízení pĜistoupili jako
další oprávnČní a další vČĜitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištČných zástavním právem, než pro které byla naĜízena exekuce, jestliže je pĜihlásí nejpozdČji do
zahájení dražebního jednání, jestliže v pĜihlášce uvedou výši pohledávky a jejího pĜíslušenství a prokáží-li je
SĜíslušnými listinami. K pĜihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího pĜíslušenství nebude uvedena se
nepĜihlíží (§ 69 e.Ĝ. ve spojení s § 336f o.s.Ĝ.). OpoždČné pĜihlášky soudní exekutor usnesením odmítne; proti
tomuto usnesení není odvolání pĜípustné.
X. Soudní exekutor vyzývá oprávnČného a ty, kdo pĜistoupili do Ĝízení jako další oprávnČní a ostatní vČĜitele
povinného, kteĜí požadují uspokojení svých pohledávek pĜi rozvrhu podstaty (§ 69 e.Ĝ. ve spojení s § 336f o.s.Ĝ.),
aby soudnímu exekutorovi JUDr. Romanu Chaloupkovi, Exekutorský úĜad MČlník, sdČlili, zda žádají zaplacení
svých pohledávek a upozorĖuje, že nepožádají-li o zaplacení svých pohledávek pĜed zahájením dražebního
jednání, mĤže vydražitel dluh povinného vĤþi nim pĜevzít (§ 69 e.Ĝ. ve spojení s § 336g o.s.Ĝ.).

XI. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepĜipouští dražbu (§ 52 e.Ĝ. ve spojení s § 267 o.s.Ĝ.),
aby je uplatnil u soudu, a aby takové uplatnČní práva prokázal nejpozdČji pĜed zahájením dražebního jednání, a
upozorĖuje, že jinak k jeho právu nebude pĜi provedení exekuce pĜihlíženo.
XII. Soudní exekutor upozorĖuje osoby, které mají k nemovitosti pĜedkupní právo, že jej mohou uplatnit jen
v dražbČ jako dražitelé. PĜedkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím
vlastníkem. Hodlá-li nČkdo uplatnit pĜi dražbČ své pĜedkupní právo, musí je prokázat nejpozdČji pĜed
zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ještČ pĜed zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda
SĜedkupní právo je prokázáno; proti tomuto usnesení není odvolání pĜípustné.
XIII. ZpĤsob elektronické dražby:
Jako dražitel se mĤže elektronické dražby úþastnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro dražby
probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbČ se na portálu www.exdrazby.cz pĜihlásí
a na úþet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu
www.exdrazby.cz, a to buć zmČnou již dĜíve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci „MĤj
~þet“, 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 formuláĜ je umístČn na
portálu www.exdrazby.cz v sekci „MĤj úþet“ nebo v informaþním banneru detailu této dražby na portálu
www.exdrazby.cz umístČného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbČ pĜihlásí kliknutím na tlaþítko „ PĜihlásit
se k dražbČ“.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úĜednČ ovČĜen. V pĜípadČ právnické osoby,
obce, vyššího územnČ samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou
uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.Ĝ., jejíž oprávnČní musí být prokázáno listinou, jež musí být úĜednČ ovČĜena, nebo
jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úĜednČ ovČĜena.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnČní jej podepsat, doruþí Registrovaný uživatel soudnímu
exekutorovi nČkterým z tČchto zpĤsobĤ:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “MĤj úþet“ v elektronické podobČ formou autorizované konverze
dokumentĤ;
b) zasláním prostĜednictvím veĜejné datové sítČ v elektronické podobČ formou autorizované konverze dokumentĤ, a to
buć na adresu elektronické podatelny exekutorského úĜadu podatelna@soudniexekutor.cz, a nebo do datové schránky
soudního exekutora – ID: ydug8h4
c) osobnČ v sídle soudního exekutora, a to v originále nebo úĜednČ ovČĜené kopii
d) poštou na adresu sídla soudního exekutora, a to v originále nebo úĜednČ ovČĜené kopii
O splnČní povinnosti prokázat svou totožnost bude dražitel informován odesláním e-mailové zprávy na adresu, kterou
oznaþí pĜi své registraci na portálu www.exdrazby.cz.
OsobČ, která nedisponuje technickým vybavením pro registraci a následnou dražbu, soudní exekutor umožní po
SĜedchozí písemné žádosti pĜístup k technickému vybavení v sídle úĜadu nebo na jiném dohodnutém vhodném místČ,
pokud to bude technicky možné. Písemná žádost musí být do sídla úĜadu doruþena nejpozdČji dva dny pĜede dnem, ve
kterém má být zahájena dražba. Povinný se nesmí jako dražitel dražby úþastnit, tedy nemĤže þinit pĜíhozy.
Po skonþení dražby bude v systému elektronický dražby na portálu www.exdrazby.cz zveĜejnČna osoba, která uþinila
nejvyšší podání a výše nejvyššího podání. Bude-li více dražiteli uþinČno stejné podání, bude pĜíklep udČlen tomu,
komu svČGþí pĜedkupní právo.
Od okamžiku zveĜejnČní osoby s nejvyšším podáním a výše nejvyššího podání bČží úþastníkĤm dražby lhĤta pro
námitky proti udČlení pĜíklepu v délce 30 minut. Námitky je nutné podat bućto prostĜednictvím portálu
www.exdrazby.cz nebo elektronicky podepsaným podáním na adresu elektronické podatelny exekutorského úĜadu
podatelna@soudniexekutor.cz, a nebo do datové schránky soudního exekutora. O námitkách rozhodne soudní exekutor
usnesením, které zveĜejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz. V pĜípadČ, že budou námitky

shledány dĤvodnými, pokraþuje dražba pĜedposledním podáním; výše tohoto podání bude obsažena v usnesení, kterým
bude soudním exekutorem rozhodnuto o námitkách s urþením okamžiku, od kterého je možné þinit další podání. Dražba
pokraþuje do doby, dokud jsou þinČna další podání. Proti usnesení o rozhodnutí o námitkách proti udČlení pĜíklepu není
odvolání pĜípustné.
Usnesení o pĜíklepu se v elektronické podobČ zveĜejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz a
doruþí se osobám dle § 336k o.s.Ĝ.
OdĤvodnČní:
Soudní exekutor rozhodl v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona þ. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuþní
þinnosti (exekuþní Ĝád) a o zmČQČ dalších zákonĤ (dále jen „e.Ĝ.“) a ve vazbČ na § 336b a násl. zákona þ. 99/1963 Sb.,
obþanský soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen “o.s.Ĝ.”) a vydal ve vČci provedení exekuce proti
povinnému na návrh oprávnČného usnesení o naĜízení dražebního jednání (dražební vyhlášku).
Dražební vyhlášku soudní exekutor doruþí osobám uvedeným v ust. § 336c odst. 1 o.s.Ĝ. a podle § 336c odst. 2 o.s.Ĝ.
doruþí soudní exekutor dražební vyhlášku do vlastních rukou osobám uvedeným v § 336c odst. 1 písm. a) o.s.Ĝ.
Soudní exekutor vyvČsí v den jejího vydání dražební vyhlášku na úĜední desce exekutora a požádá obecní úĜad, v jehož
obvodu je nemovitost, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveĜejnil zpĤsobem v místČ obvyklým, a pĜíslušný
katastrální úĜad, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveĜejnil na své úĜední desce (viz § 124 e.Ĝ. a ust. § 69 e.Ĝ. ve
vazbČ na § 336c odst. 3 o.s.Ĝ.).
V usnesení o udČlení pĜíklepu soudní exekutor stanoví lhĤtu k zaplacení nejvyššího podání, která poþíná dnem právní
moci pĜíklepu a nesmí být delší než dva mČsíce. Na nejvyšší podání se zapoþte vydražitelem složená jistota (§ 69 e.Ĝ. ve
vazbČ na § 336j odst. 4 o.s.Ĝ.). Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodateþné lhĤWČ, kterou mu urþí soudní
exekutor a která nesmí být delší než jeden mČsíc, usnesení o pĜíklepu se marným uplynutím dodateþné lhĤty zrušuje, a
soudní exekutor naĜídí další dražební jednání (§ 69 e.Ĝ. ve spojení s § 336m odst. 2 o.s.Ĝ.).
Dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udČlení pĜíklepu je vydražitel oprávnČn pĜevzít
vydraženou nemovitost (ujmout se držby), o tom je povinen vyrozumČt soudního exekutora. Nabude-li usnesení o
udČlení pĜíklepu právní moci a zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ve stanovené lhĤWČ, stává se vydražitel vlastníkem
vydražené nemovitosti ke dni udČlení pĜíklepu.
Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání bezhotovostním pĜevodem na úþet soudního exekutora JUDr. Romana
Chaloupky, Exekutorský úĜad v MČlníku, þíslo úþtu: 51-6505510257/0100, veden u Komerþní banky, a.s. v MČlníku,
variabilní symbol – spisová znaþka usnesení soudního exekutora o udČlení pĜíklepu. Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší
podání ani v dodateþné lhĤWČ, soudní exekutor naĜídí další dražební jednání (§ 69 e.Ĝ. ve spojení s § 336m odst. 2 o.s.Ĝ.).

Pouþení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnĤ ode dne doruþení písemného vyhotovení tohoto
usnesení, a to u podepsaného soudního exekutora. Odvolání mohou podat jen oprávnČný, ti, kdo do Ĝízení
SĜistoupili jako další oprávnČní, povinný a osoby, které mají k nemovitosti pĜedkupní právo, vČcné právo
nebo nájemní právo. Odvolání jen proti výrokĤm uvedeným v bodČ I., II., VI., VIII., IX., X., XI. a XII.
není pĜípustné. (viz § 69 e.Ĝ. ve vazbČ na § 336c odst. 5 o.s.Ĝ.)
Zákon stanoví, že usnesení o naĜízení dražebního jednání (dražební vyhláška) má být vyvČšeny na úĜední
desce exekutora, a proto platí, že patnáctým dnem po vyvČšení bylo usnesení o naĜízení dražebního
jednání doruþeno úþastníkĤm, kteĜí nejsou exekutorovi známi nebo jejichž pobyt není znám (viz § 124
odst. 2 e.Ĝ.).

V MČlníku dne 23.2.2015
JUDr. Roman Chaloupka
soudní exekutor
Exekutorský úĜad MČlník

Usnesení se doruþuje:
- OldĜich PodČbradský
- Petr Zahajský
- Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úĜad Cheb
- JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úĜad Plze – sever
- ýeská pojištovna, a.s.
- Finanþní úĜad pro StĜedoþeský kraj - územní pracovištČ v MnichovČ Hradišti
- Finanþní úĜad pro Liberecký kraj - územní pracovištČ v Liberci
- Finanþní úĜad pro Královéhradecký kraj - územní pracovištČ v TrutnovČ
- Obecní úĜad Neveklovice
- Obecní úĜad Všelibice
- MČstský úĜad Trutnov
- Magistrát mČsta Liberec
- MČstský úĜad Mnichovo HradištČ
- Všeobecná zdravotní pojišĢovna ýR
- ýeská správa sociálního zabezpeþení
- Katastrální úĜad pro StĜedoþeský kraj, KP Mladá Boleslav
- Katastrální úĜad pro Liberecký kraj, KP Liberec

Dražební vyhláška se vyvČšuje v den jejího vydání na úĜední desce exekutora a soudní exekutor požádá obecní úĜad,
v jehož obvodu je nemovitost, aby podstatný obsah vyhlášky (výroky) uveĜejnil zpĤsobem v místČ obvyklým,
a pĜíslušný Katastrální úĜad, aby podstatný obsah vyhlášky (výroky) uveĜejnil na své úĜední desce (viz § 124 e.Ĝ. a ust. §
69 e.Ĝ. ve vazbČ na § 336c odst. 3 o.s.Ĝ.).
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