#íslo jednací: 120 EX 16352/10-161
v. s. oprávn"ný: 9100219385
.j. oprávn"ný: 9100219385

USNESENÍ
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský ú!ad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, pov"!ený provedením exekuce na základ" usnesení Okresní soud v #eské Líp", .j. 9 EXE
4588/2010-9, ze dne 11.05.2010,
proti povinnému:
PETR KARABINOŠ, Ku!ívody 508, 47124, Ralsko, nar.15.11.1981
na návrh oprávn"ného: PROFI CREDIT Czech, a.s., Klimentská 1216/46, 11000, Praha1, I# 61860069
pro 83 709,00 K s p!íslušenstvím
vydává
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby nemovitých v!cí
I.
Dražba nemovitých v"cí uvedených v bod" II. se koná prost!ednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:
www.drazby-exekutori.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 28.11.2018 v 11:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé init
podání).
Ukon ení elektronické dražby: nejd!íve dne 28.11.2018 v 11:30 hod. Dražba se však koná, 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. Sledování elektronické dražby je ve!ejn" p!ístupné.
II.
P!edm"tem dražby jsou tyto nemovité v"ci:

Jedná se o podíl 1/5 pozemku v Praze – Uh ín!vsi. Pozemek je situován v jižní zastav!né "ásti Praha –
Uh ín!ves. Je travnatý, obdélníkového tvaru. Na východní stran! ohrani"ený zpevn!nou komunikací, na
západní stran! železni"ním koridorem a na severní a jižní stran! plotem sousedních pozemk#. Na pozemku
stojí d ev!ná chatka k demolici. K pozemku vede zpevn!ná komunikace s chodníkem, která je ve vlastnictví
Hlavního m!sta Prahy.
Pou ení:
Pokud Vám byl tento dokument doru en bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doru ovaný prost!ednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez t"chto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského p!edpisu Exekutorské komory
#eské republiky – kancelá!ský !ád, k písemné žádosti ú astníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doru en, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podob" a podepsaná podle § 16a nebo se p!edá ú astníkovi
v sídle ú!adu na technickém nosi i dat.
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,
podatelna@euk.cz
tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy
www.euk.cz
fax: 376310086

III.
Výsledná cena dražených nemovitých v"cí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení iní 168.000- K .
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitých v"cí uvedených pod bodem II.
tohoto usnesení a jejích p!íslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, pat!ících k draženému celku a iní
ástku

112.000,- K
V.
Výše jistoty pro dražbu nemovitých v"cí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se ur uje v ástce
20.000,- K , nejvýše však ve výši ¾ nejnižšího podání. Zájemci o koupi dražených nemovitých v"cí jsou
povinni zaplatit jistotu p!ed dražbou v hotovosti u Exekutorského ú!adu Klatovy nebo na ú et tohoto ú!adu,
vedený u #eskoslovenské obchodní banky, a.s., pobo ka Plze$, íslo ú tu 214740944/0300, v.s. 1635210,
s.s. rodné íslo/I#O zájemce o dražbu, a to nejpozd"ji do 10:00 hod. v den konání dražby.
K platb" na ú et exekutora lze p!ihlédnout jen tehdy, bylo-li ve stanovené lh%t" zjišt"no, že na jeho ú et také
došla. Do elektronické dražby budou p!ipušt"ni jen dražitelé, kte!í takto zaplatili dražební jistotu do
uvedeného termínu.
Soudní exekutor upozor$uje osoby, které mají k nemovité v"ci p!edkupní právo nebo výhradu zp"tné koup",
že ho mohou uplatnit jen v dražb" jako dražitelé. Ud"lením p!íklepu p!edkupní právo nebo výhrada zp"tné
koup" zanikají, nejde-li o p!edkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby,
p!edkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavb" nebo zákonné p!edkupní právo,
která ud"lením p!íklepu nezanikají. Hodlá-li n"kdo uplatnit p!i dražb" své p!edkupní právo nebo výhradu
zp"tné koup", musí je uplatnit nejpozd"ji ve lh%t" p"ti dn% p!ed zahájením dražebního jednání (v této lh%t"
musí být uplatn"ní p!edkupního práva nebo výhrady zp"tné koup" v etn" d%kaz% doru eny soudnímu
exekutorovi). Pokud nebude p!edkupní právo nebo výhrada zp"tné koup" shora uvedeným zp%sobem
uplatn"na a prokázána, nebude v p!ípad" dalšího dražebního jednání k pozd"ji uplatn"nému p!edkupnímu
právu nebo výhrad" zp"tné koup" p!ihlíženo. Soudní exekutor ješt" p!ed zahájením vlastní dražby rozhodne
usnesením, zda p!edkupní právo nebo výhrada zp"tné koup" jsou prokázány; proti tomuto usnesení není
odvolání p!ípustné.
VI.
Práva a závady spojené s nemovitými v"cmi nebyly zjišt"ny.
VII.
Závady, které prodejem nemovitých v"cí v dražb" nezaniknou, jsou v"cná b!emena, o nichž to stanoví
zvláštní p!edpisy, nájem bytu a další v"cná b!emena a nájemní práva, u nichž zájem spole nosti vyžaduje,
aby nemovité v"ci zat"žovala i nadále a jedná se o tyto závady: nebyly zjišt"ny.
VIII.
P!íklep bude ud"len tomu, kdo u iní nejvyšší podání. Dle ustanovení § 336j odst. 1 v"ty druhé ob anského
soudního !ádu u iní-li více dražitel% stejné nejvyšší podání, bude ud"len p!íklep tomu, komu sv"d í
p!edkupní právo. Zú astní-li se spoluvlastník povinného dražby a u iní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší
podání, ud"lí se mu p!íklep; ustanovení § 336j odst. 1 v"ty druhé ob anského soudního !ádu se nepoužije.
Vydražitel je oprávn"n p!evzít vydražené nemovité v"cí s p!íslušenstvím dnem následujícím po ud"lení
p!íklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozum"t exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených
nemovitých v"cí s p!íslušenstvím, pokud rozhodnutí o p!íklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšší
podání, a to ke dni vydání rozhodnutí o p!íklepu.

Pou ení:
Pokud Vám byl tento dokument doru en bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doru ovaný prost!ednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez t"chto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského p!edpisu Exekutorské komory
#eské republiky – kancelá!ský !ád, k písemné žádosti ú astníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doru en, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podob" a podepsaná podle § 16a nebo se p!edá ú astníkovi
v sídle ú!adu na technickém nosi i dat.
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IX.
Soudní exekutor upozor$uje, že p!i rozvrhu podstaty se mohou oprávn"ný, ti, kdo do !ízení p!istoupili jako
další oprávn"ní a další v"!itelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek, zajišt"ných zástavním právem, než pro které byla na!ízena exekuce, jestliže je p!ihlásí
nejpozd"ji do zahájení dražebního jednání, jestliže v p!ihlášce uvedou výši pohledávky a jejího p!íslušenství
a prokáží-li je p!íslušnými listinami. K p!ihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího p!íslušenství nebude
uvedena, se nep!ihlíží.
X.
Soudní exekutor vyzývá oprávn"ného a ty, kdo p!istoupili do !ízení jako další oprávn"ní, a ostatní v"!itelé
povinného, kte!í požadují uspokojení svých pohledávek p!i rozvrhu podstaty, aby exekutorovi sd"lili, zda
žádají zaplacení svých pohledávek a zárove$ je exekutor upozor$uje, že nepožádají-li o zaplacení p!ed
zahájením dražebního jednání, m%že vydražitel dluh povinného v% i nim p!evzít.
XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep!ipouští dražbu (§267 o.s.!.), aby je uplatnil u
soudu a aby takové uplatn"ní práva prokázal nejpozd"ji p!ed zahájením dražebního jednání a upozor$uje, že
jinak k jeho právu nebude p!i provedení exekuce p!ihlíženo.
XII.
Soudní exekutor upozor$uje osoby, které mají k nemovitým v"cem p!edkupní právo, že je mohou uplatnit
jen v dražb" jako dražitelé. Ud"lením p!íklepu p!edkupní právo zaniká.
XIII.
Soudní exekutor upozor$uje osobu odpov"dnou za správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v dom",
že se m%že domáhat uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku v% i vlastníku jednotky,
pokud tato pohledávka byla uplatn"na u soudu žalobou podle ásti t!etí o.s.!. a jestliže ji p!ihlásí nejpozd"ji
do zahájení dražebního jednání a p!ihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3, s pou ením,
že p!ihlášky, v nichž výše pohledávky nebo jejího p!íslušenství nebude uvedena, soudní exekutor odmítne.
XIV.
Registrace dražitel% do systému elektronických dražeb probíhá prost!ednictvím webového formulá!e na
adrese www.drazby-exekutori.cz, sekce Registrovat/P!ihlásit.
XV.
Zp%sob elektronické dražby:
1. Dražby se m%že zú astnit jen ov"!ený registrovaný uživatel portálu www.drazby-exekutori.cz.
2. Povinný se nesmí ú astnit dražby jako dražitel. Povinný se po p!edchozí registraci m%že jako ov"!ený
uživatel portálu www.drazby-exekutori.cz ú astnit dražby v postavení povinného a p!ísluší mu právo
podat námitky proti ud"lení p!íklepu.
3. Dražiteli nebo povinnému, který nespl$uje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu,
exekutor umožní na p!edchozí písemné vyžádání v sídle ú!adu p!ístup k technickému vybavení.
4. Na portálu www.drazby-exekutori.cz si dražitel zvolí nemovité v"ci, které chce dražit.
5. Po p!ipsání dražební jistoty na bankovní ú et exekutora a spln"ní podmínek ú asti na dražb" dle tohoto
usnesení je dražitel oprávn"n v dražb" p!ihazovat.
6. Virtuální dražební místnost se otev!e všem ú astník%m 30 minut p!ed zahájením dané dražby. V
pr%b"hu dražby lze virtuální dražební místnost kdykoliv opoušt"t a op"tovn" do ní vstupovat. Informace
o dražb" se obnovují samy v definovaném intervalu cca 4,5 sekundy.
7 V termínu po!ádání samotné dražby se dražitel p!ihlásí u konkrétní dražby svým uživatelským jménem
a heslem do systému, po schválení ov"!eného uživatele za dražitele v dané dražb" se automaticky
vygeneruje unikátní identifika ní íslo, které slouží jako jednozna ný a nezam"nitelný identifikátor
Pou ení:
Pokud Vám byl tento dokument doru en bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doru ovaný prost!ednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez t"chto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského p!edpisu Exekutorské komory
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9.
10.

11.
12.

13.

14.

dražitele v pr%b"hu dražby, následn" m%že p!ihazovat. Unikátní identifika ní íslo se zobrazuje pouze
t!etím osobám, samotný dražitel u svých p!íhoz% bude mít místo identifika ního ísla své uživatelské
jméno.
Dražitelé nemohou v dražb" init shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než p!edchozí
u in"né podání, jinak k n"mu nebude v elektronické dražb" v%bec p!ihlíženo. To neplatí pro dražitele,
kterým sv"d í p!edkupní právo – v p!ípad", že bude u in"no stejné podání dražitelem, kterému sv"d í
p!edkupní právo a nebude u in"no podání vyšší, bude ud"len p!íklep dražiteli, jemuž sv"d í p!edkupní
právo.
U iní-li nejvyšší podání více dražitel% s p!edkupním právem, bude ud"len p!íklep tomu dražiteli
s p!edkupním právem, který u inil své podání nejd!íve.
P!íhozy se iní tak, že lze využít tla ítko s funkcí automatického p!íhozu, které zajistí p!íhoz ve výši
minimálního p!íhozu nebo do p!íslušného okénka dražitel vypíše vždy celou ástku navýšenou o výši
svého p!íhozu (musí být stejná i vyšší než stanovený minimální p!íhoz ur ený dražebníkem, jinak se
podání s ástkou menší než minimální p!íhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo u in"no), klikem na
tla ítko p!ihodit je podání u in"no a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražitele, celkovou ástkou a uvedeným p!esným asem p!íhozu.
Po skon ení dražby oznámí exekutor prost!ednictvím systému elektronických dražeb osobu, která
u inila nejvyšší podání v dražb" a výši nejvyššího podání.
Od okamžiku oznámení osoby, která u inila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, b"ží osobám,
které mají právo vznést námitky proti ud"lení p!íklepu lh%ta 5 minut, ve které mohou vznést námitky
proti ud"lení p!íklepu. V p!ípad", že budou podány námitky proti ud"lení p!íklepu, rozhodne exekutor o
t"chto námitkách usnesením, které zve!ejní v systému elektronické dražby. V p!ípad", že budou námitky
shledány d%vodnými, pokra uje dražba vyvoláním posledního platného podání; v opa ném p!ípad"
exekutor ud"lí p!íklep.
Dražitel%m, kterým nebyl ud"len p!íklep, se vrátí zaplacená jistota po skon ení dražby. Dražební jistota
se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti ud"lení p!íklepu, a to až do doby, než usnesení o
p!íklepu nabude právní moci.
Usnesení o p!íklepu se v elektronické podob" zve!ejní prost!ednictvím systému elektronických dražeb a
doru í se osobám dle § 336k ob anského soudního !ádu.

Pou ení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem - pobo ka
v Liberci do 15-ti dn% od jeho doru ení prost!ednictvím soudního exekutora JUDr. Dalimila
Miky, LL.M., Exekutorský ú!ad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy. Proti
tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávn"ný, ti, kdo do !ízení p!istoupili jako další
oprávn"ní, povinný a osoby, které mají k nemovitým v"cem p!edkupní právo, v"cné právo nebo
nájemní právo. Odvolání jen proti výrok%m ozna eným v dražební vyhlášce I., II., VI., VIII., IX.,
X., XI., XII. a XIII. není p!ípustné.

V Klatovech, dne 20.8.2018
Otisk ú edního razítka

Digitálně podepsal JUDr. Dalimil Mika
DN: C=CZ,2.5.4.97=NTRCZ71238573,O=Exekutorský úřad
Klatovy\,JUDr. Dalimil Mika\,soudní
exekutor [IČ 71238573],OU=1,CN=JUDr.
Dalimil
Mika,SURNAME=Mika,GIVENNAME=Dal
imil,SERIALNUMBER=P148543
SN: 2979119
Datum: 20.8.2018 14:50

JUDr.
Dalimil Mika____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:Renáta Boudová
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