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“Ši/„M Wy, “íjJSNESENÍ

Soudniexekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29,161 00 Praha 6, rozhodl ve věci exekuce

ve prospěch oprávněného. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠTOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4,13000,Praha

3, IČ 41197518, adresa pro doručování Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR- PRAHA- HL. MĚSTO, Na Perštýně 6,

11001, Praha 1 a v neprospěch povinného: LUCIE STARÁ, Libušská 35/200, 14200, Praha, nar-l983, ovymožení

povinnosti na peněžité plnění a nákladů emlmce, a vydává dle § 3360 zákona č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád, ve

zněm'pozdějších předpisů (dálejen „OSŘ“)

1

usnesení 0 nařízení elektronického dražebního jednání

(dražebnívyhláška)

I. Eektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě ll]. buck zahájena dne 25.04.2023 v 09:00 bod. na

dražebním portálu

www.drazbv-exekutori.cz .

II. Eektronická dražba bude skončena nejdříve dne 25.04.2023 v09z20 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé

činí podání (§ 336i odst. 4 OSŘ). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení

dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražay na okanžk po uplynutí pěti minut od posledního

učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. Mezi poslednímnejvyššímpodáníma oznámením, že do konce

dražby zbývá pět minut, je nastavena prodleva patnácti vteřin. V takovém případě se okamžik skončení dražby

opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí podání. Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo

systémem elektronických dražeb dražitelí zpětně potvrzeno, tm. podání se objeví on-line v seznamu přijatých

podání.

III. Předmětem dražbyjsou nemovité věci:

- id. podil 1/6 na:

 

Pozemky

Parcela Výměra[m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany

626/20 535 zahrada zemědělský půdní

fond

včetně rodinné rekreace, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště a okres:

Praha-západ, obec: Hradištko, katastrální území: 647543 Hradištko pod Medníkem, LV: 922.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím (tj. oplocení, kolna,

pergola) a součástmijako jeden celek

Více informací na www.exekutorskmradeu.

IV. Výsledná cena dražených nemovitých věcí je 321 000,- Kč.

V. Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výslethé ceny, tj. 214 000,- Kč.

VI. Výši jistoty soudní exekutor stanovuje v částce 80 000,- Kč. Zájenni o koupi dražených nemovitých věci jsou

povinni mplatit jistotu nejpozději den před drafliou V hotovosti do pokladny Exekutorského úřadu Praha 10

v sídle soudního exekutora nebo na účet soudního exekutora vedený u UniCredit Bank Czech Republic and

Slovakia, a.s., číslo účtu: 2108626602/2700, variabihií symbol 2448014, specifický syrrbol: rodné číslo nebo IČ

dražitele, do detailu platby nebo zprávy pro příjemce uvede zájemce „dražební jistota“. K platbě na účet exekutora

lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li den před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora

také došla.

VII. Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: Na nermvítých věcech neváznou žádné závady, které prodejem

v dražaě nezaniknou.

VIII. Způsob registrace dražitelů: Dražby se může účastnit pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu (bod VI.) a je

účastníkem dražby probíhající na portálu www.drasz-exekutoricg, kde prokáže svoji totožnost. Dražit nesmí

soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutor a zaměstnanci soudního exekutora, povinný, manžel povinného ati,



IX.

XI.

jimž v nabyti dražené věci brání zvláštní právní předpis. Další dražby se též nemůže účastnit vydražtel uvedený v

§ 336m odst. 2 OSŘ. Účastníkem dražby se může stát každá fyz'cká nebo právnická osoba, která provede základní

registraci na dražebním portálu www.drasz exekutorigz a prokáže svoji totožnost odesláním registračního

forrmláře umístěného na internetových stránkách wvywdrazbj —exekutori.cz v sekci registrace uživatele, způsobem

tamuvedenýmprovozovatelem dražebního portálu. Učastník je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny

povinné údaje, jinak mu nebude umožněno registraci dokončit. Účastníkje povinen v registračním forrmláři uvést

pravdivé a aktuální informace, jinak odpovídá m škodu, kterou neuvedenírn pravdivých informací způsobí. V

případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli zněně v údajích uvedených v registračním formuláři, je

účastník povinen toto omámit provozovateli dražebního portálu. Provozovatel dražebního portálu zajistí, aby byl

registrační fonmlář v elektronické podobě uložen v uživatelském účtu účastníka a přístupný všem uživatelům, k

jejichž dražbám se účastník přihlásí. Účastník je povinen si při registraci zvolit uživatelské jméno, pod kterým se

bude elektronických dražeb účastnit pod statusem účastníka či dražitele. Uživatel je povinen zdržet se užívání

jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních označení, v opačném případě je administrátor oprávněn podle

svého uvážení buď registraci uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno. Pro

fyzickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit jako dražitel a draženou věc nabýt do svého výlučného

vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registrační formilář označený „FYZICKÁ OSOB “ a tento opatřit svým

podpisema doručit jednímz níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu. Pro fyzické osoby, které

nají V úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé - manželé a draženou věc nabýt do společného jmění

manželů, jsou povinni vyplnit registrační fonmlář označený „SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽEL . “, v něrrž uvedou,

který z manželů bude jménem rmnželů činit podání a tento oba opatřit svým podpisem a doručit provozovateli

dražebního portálu. Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit a draženou věc nabýt do svého

výlučného vlastnictví, platí, že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je

oprávněna m právnickou osobou jednat, vyplnit formilář označený „PRÁVNICKÁ OSOB “, v něn'ž osoba, která

formulář vyplňuje, označí, zjakého titulu vyplývá její oprávněníjednat m právnickou osobou a tento opatřit svým

podpisem a spolu s ověřeným aktuálním výpisem z obchodního rejstříku domčit jedním z níže uvedených

způsobů provozovateli dražebního portálu. Účastník, který má v úmyslu se zúčastnit dražby a svědčí nu

předkupní právo k draženým nemovitým věcem, je povinen tuto skutečnost prokámt (bod MV.). Za prokázání

předkupního práva, nelze-li tuto skutečnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považuje zejména doručení

aktuálního výpisu listu vlastnictví, či originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy, z níž předkupní právo

vyplývá. Aby se účastník mohl účastnit elektronické dražby, doručí vyplněný registrační formulář provozovateli

dražebního portálu jednímz následujících způsobů:

a) Registrační fonmllář vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na fonnuláři úředně ověřit a nechá

listinu převést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podobě jej doručí provozovateli

dražebního portálu najeho emailovou adresu spravce-fa e-aukce.com nebo do jeho datové schránky: dbdfdti.

b) Registrační formulář převede do fomiátu .pdf, dokument opatří svýmzaručeným elektronickýmpodpisema

v této fonrč jej doručí provozovateli dražebního portálu na emailovou adresu spravce@e—aukce.com.

c) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svýmmručeným elektronickýmpodpisema

v této formě jej doručí, je-li to mo'mé, provozovateli dražebního portálu do jeho datové schránky: dbdfdti.

d) Registrační fonmlář osobně podepíše před uživatelem,jehož dražby má v úmyslu se účastnit, a současně rm

prokáže svou totožnost platným osobnim dokladem Protokol předá uživateli, který ho doručí do datové

schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby.

Dražitelé mají možnost semámit se s postupem při dražbě na webových stránkách www.drazbv-exekutoricz

v sekci „Nápověda“.

Způsob určení vydražitele a zwřejnění usnesení o příklepu: Příldep bude učiněn tomu dražiteli, který učiní

nejvyšší podání. Dražteli s předkupním právem bude udělen příklep v případě, že učiní shodné nejvyšší podání.

Učiní-li shodné nejvyšší podání více dražitelů s předkupním právem, bude udělen příldep tomu dražteli s

předkupním právem, který učinil své nejvyšší podání nejdříve. Usnesení o příklepu bude dle výsledku

elektronické dražby vyhotoveno a distribuováno osobám uvedeným V § 336k OSŘ do tří pracovních dnů a

současně bude zveřejněno na dražebnírnportálu www.drazbv-exekutoricz .

Vydražitelje oprávněn převzít vydražené nemovité věci s přís luš enstvímdnemnásledujícímpo vydání usnesení o

příklepu. O tomje vydražitel povinen vyrommět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených

nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke

dni vydání usnesení o příklepu.

Kzajiacení nejvyššího podání se určuje lhůta 30 dnů, která počne běžet právní mocí příklepu. Nejvyšší podání je

třeba mplatit na shora uvedený účet exekutorského úřadu nebo složenímv hotovosti u exekutorského úřadu proti

potvrzení. Doplatek nejvyššího podání musí být uhrazen z účtu vydražitele. Nemplatí-li vydražitel nejvyššípodání

včas, soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu.

Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další

oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek

zajištěných Éstavnímprávem, než pro které byl nařízen výkon rodlodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději 1 pracovní



den před zahájením prvního dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího

příslušenství a doloží ji listinami prokazujícími, že jde o vynnhatelnou pohledávku nebo o pohledávloa zajištěnou

ústavnímprávem, a sice ověřenou kopií exekučního titulu s vyznačenou doložcou právní moci a vykonatelnosti,

ověřenou kopií smlouvy o z'ízení zástavního práva, resp. iověřenou kopií dokumentu prokazujícího, že přihlášená

pohledávka je součástí společného jmění manželů. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího

příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží

XII. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatni věřitele

povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, aby soudními exekutorovi sdělili,

zda žádají mplacení svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního

jednání, může vydraátel dluh povinného vůči nimpřevzít.

XIII. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražau, aby je uplatnil u soudu a aby takové

uplatnění práva prokáml soudnímu emkutomvi nejpomiěji před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že

jinak kjeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

XIV. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitým věcem předcumí právu, že je mohou uplatnit jen V

dražbě jako dražitelé. Udělenímpříklepu předkupní právo uniká Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní

před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je prokázáno a toto rodiodnutí zveřejní

na dražebnímportálu www.drasz exekutoricz. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

XV. Učiní-lí dražitelé V elektronické dražbě stejné nejvyšší podání, bude příldep udělen podle § 336j odst. 1 OSŘ tomu,

kdo nejvyšší podání učinil nejdříve. Vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo, nemohou však dražitelé v

elektronické dražbě činit stejné podání. Další podání (vyjma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo) tedy musí

být vždy vyšší nežpředchozí učiněné podání, a to nejméně o minimální výši příhozu.

XVI. Termín uplatnění námitek proti příklepu: Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněna

osoba, která učinila nejvyšší podání v dražbě a výše nejvyššího podání. Od okamžiku tohoto zveřejnění, běží

osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příldepu lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky

proti udělení příklepu, a to prostřednictvím dotazu, který se objeví u příslušné dražby po uliynutí lhůty

stanovené pro učinění dalšího podání. Vpřípadě, že budou námitky proti udělení příklepu shledány důvodnými,

vydá o tomto soudní exekutor usnesení. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno

činit další podání. V dražaě pak bude pokračováno vyvoláním předposledního podání dle § 336j odst. 3 OSŘ.

Nevyhoví-li soudni exekutor námitkám, udělí vydražiteli příklep.

Poučení: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení, a to k odvolacími soudu, kterýmje

Městský soud V Praze, prostřednictvímpodepsaného soudního exekutora jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako

další oprávnění, povinný a osoby, které rmjí k nemovitým věcempředkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.

Odvolání jen proti výrokům I, II, III, VIII až XVI není přípustné.

Jako dražitel se muže jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil před zahájením dražebního jednání stanovenou jistotu (§

336e odst. 2 OSR).

Jako dražitel nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutor a zaměstnanci soudního exekutora, povinný,

manžel povinného, vydražitel uvedený V § 336modst. 2 OSR a ti, jimžv nabytí dražené věci brání zvláštní právní předpis.

Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za

právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v §§ 21, 21a a 21b OSŘ, které

své oprávnění musí prokámt listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena

(§ 336h odst. 3 OSŘ). Totožnost fyzické osoby bude prokázána občanským průkazem nebo cestovnírnpasem, existence

právnických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo jinou zákonem stanovenou úřední listinou, dokládající právní

subjektivitu právnické osoby.

Vydražitel, jenž nezaplatí podání ve lhůtě stanovené v usnes ení o příklepu, která začíná běžet dnem právní moci příklepu

a nesmí být delší než dva měsíce, příp. ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí soudní exekutor a která nesmí být delší než

jeden měsíc, je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům vmikly V souvislosti s dalším dražebnímjednáním,

újmu, která vmikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo niĚí nejvyšší

podání, rozdíl na nejvyšší podání Na tyto závadcy se započítává jistota složená vydražitelem (§ 336m odst. 2 3 § 336n

odst. IOSR). '



Jestliže odvolací soud usnesení o příklepu změní, tak, že se příklep neuděluje, vydražitel, který se nestal vlastníkem

vydražených nemovitých věcí, je povinen vrátit ji povinném, vydat užitky a náhradu újmy, heron mu způsobil při

hospodaření s nemovitými věcmi ajejímpříslušenstvím

Soudní exekutor postupoval dle ustanovení § 52 a § 55b odst. 1 ákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších

předpisů.

Soudní exekutor žádá ve smyslu § 336C odst. 3 OSŘ příslušný exekuční soud, katastrální úřad a obecní úřad, vjehož

obvodu jsou nemovité věci, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce.

VPraze dne 3.3.2023

Otisk úředního razítka

JUDr. Edvard Kubečka, v.r.

exekutorský kandidát

pověřený soudním exekutorem

JUDr. IgoremIvankem

Indy ($1.4,

Za správnost vyhotovení:

JUDr. Edvard Kubečka

č.j. opráv.: 8361230152,8361230152

 

Tato listina může být vyhotovena m součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. § 48 odst. 4 o.s.ř.). K písemné

žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu

uvedenou v fidosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v

sídle úřadu na technickémnosiči dat. (ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu).
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