ýíslo jednací: 120 EX 10814/12-126
v. s. oprávnČný: 718427
þ.j. oprávnČný: 718427

USNESENÍ
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úĜad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, povČĜený provedením exekuce na základČ usnesení Okresní soud v PĜíbrami, þ.j. 22 EXE
719/2012-16, ze dne 29.03.2012,
proti povinnému:
JIěÍ CIHLÁě, Lhota u PĜíbramČ 140, 26101, Lhota u PĜíbramČ, nar.27.01.1952
na návrh oprávnČného: CP Inkaso s.r.o., Opletalova 1603/57, 11000, Praha 1, Iý 29027241, zast. Mgr.
Vladimír Štekl, advokát, Antonína Slavíka 1313/7, 60200, Brno-sever
pro 40 911,26 Kþ s pĜíslušenstvím
vydává
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby nemovitých vČcí
I.
Dražba nemovitých vČcí uvedených v bodČ II. se koná prostĜednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:
www.drazby-exekutori.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 30.5.2018 v 11:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé þinit
podání).
Ukonþení elektronické dražby: nejdĜíve dne 30.5.2018 v 11:30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé
þiní podání (§ 336i odst. 4 zákona þ. 99/1963 Sb., obþanský soudní Ĝád, v platném znČní (dále jen „o.s.Ĝ.“)) bude-li v posledních pČti minutách pĜed stanoveným okamžikem ukonþení dražby uþinČno podání, má se za
to, že dražitelé stále þiní podání a okamžik ukonþení dražby se posouvá o pČt minut od okamžiku uþinČní
podání. Budou-li poté þinČna další podání, postup dle pĜedcházející vČty se opakuje. Uplyne-li od posledního
XþinČného podání pČt minut, aniž by bylo uþinČno další podání, má se za to, že dražitelé již neþiní podání a
dražba konþí. Sledování elektronické dražby je veĜejnČ pĜístupné.
II.
3ĜedmČtem dražby jsou tyto nemovité vČci:

podíl ¼

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl 1/4 pozemku v k.ú. Drahlín. Pozemek se nachází cca 1,2 km jižnČ od
okraje zastavČné þásti obce Drahlín. Jedná se o zemČGČlský pozemek lichobČžníkového tvaru. Na severní
stranČ je pozemek ohraniþený nezpevnČnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek je mírnČ svažitý k východní
Pouþení:
Pokud Vám byl tento dokument doruþen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doruþovaný prostĜednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez tČchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského pĜedpisu Exekutorské komory
ýeské republiky – kanceláĜský Ĝád, k písemné žádosti úþastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doruþen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobČ a podepsaná podle § 16a nebo se pĜedá úþastníkovi
v sídle úĜadu na technickém nosiþi dat.
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stranČ. V dobČ oceĖování byl pozemek udržovaný a zemČGČlsky využívaný. K pozemku vede nezpevnČná cesta
nacházející se na pozemku parc.þ. 954/1, který je ve vlastnictví obce Drahlín.

III.
Výsledná cena dražených nemovitých vČcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení þiní 24.000,- Kþ.
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitých vČcí uvedených pod bodem II.
tohoto usnesení a jejích pĜíslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patĜících k draženému celku a þiní
þástku

16.000,- Kþ
V.
Výše jistoty pro dražbu nemovitých vČcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se urþuje v þástce
5.000,- Kþ, nejvýše však ve výši ¾ nejnižšího podání. Zájemci o koupi dražených nemovitých vČcí jsou
povinni zaplatit jistotu pĜed dražbou v hotovosti u Exekutorského úĜadu Klatovy nebo na úþet tohoto úĜadu,
vedený u ýeskoslovenské obchodní banky, a.s., poboþka PlzeĖ, þíslo úþtu 214740944/0300, v.s. 1081412,
s.s. rodné þíslo/IýO zájemce o dražbu, a to nejpozdČji do 10:00 hod. v den konání dražby.
K platbČ na úþet exekutora lze pĜihlédnout jen tehdy, bylo-li ve stanovené lhĤWČ zjištČno, že na jeho úþet také
došla. Do elektronické dražby budou pĜipuštČni jen dražitelé, kteĜí takto zaplatili dražební jistotu do
uvedeného termínu.
Soudní exekutor upozorĖuje osoby, které mají k nemovité vČci pĜedkupní právo nebo výhradu zpČtné koupČ,
že ho mohou uplatnit jen v dražbČ jako dražitelé. UdČlením pĜíklepu pĜedkupní právo nebo výhrada zpČtné
koupČ zanikají, nejde-li o pĜedkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby,
SĜedkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbČ nebo zákonné pĜedkupní právo,
která udČlením pĜíklepu nezanikají. Hodlá-li nČkdo uplatnit pĜi dražbČ své pĜedkupní právo nebo výhradu
zpČtné koupČ, musí je uplatnit nejpozdČji ve lhĤWČ pČti dnĤ pĜed zahájením dražebního jednání (v této lhĤWČ
musí být uplatnČní pĜedkupního práva nebo výhrady zpČtné koupČ vþetnČ dĤkazĤ doruþeny soudnímu
exekutorovi). Pokud nebude pĜedkupní právo nebo výhrada zpČtné koupČ shora uvedeným zpĤsobem
uplatnČna a prokázána, nebude v pĜípadČ dalšího dražebního jednání k pozdČji uplatnČnému pĜedkupnímu
právu nebo výhradČ zpČtné koupČ pĜihlíženo. Soudní exekutor ještČ pĜed zahájením vlastní dražby rozhodne
usnesením, zda pĜedkupní právo nebo výhrada zpČtné koupČ jsou prokázány; proti tomuto usnesení není
odvolání pĜípustné.
VI.
Práva a závady spojené s nemovitými vČcmi nebyly zjištČny.
VII.
Závady, které prodejem nemovitých vČcí v dražbČ nezaniknou, jsou vČcná bĜemena, o nichž to stanoví
zvláštní pĜedpisy, nájem bytu a další vČcná bĜemena a nájemní práva, u nichž zájem spoleþnosti vyžaduje,
aby nemovité vČci zatČžovala i nadále a jedná se o tyto závady: nebyly zjištČny.
VIII.
3Ĝíklep bude udČlen tomu, kdo uþiní nejvyšší podání. Dle ustanovení § 336j odst. 1 vČty druhé obþanského
soudního Ĝádu uþiní-li více dražitelĤ stejné nejvyšší podání, bude udČlen pĜíklep tomu, komu svČGþí
SĜedkupní právo. Zúþastní-li se spoluvlastník povinného dražby a uþiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší
podání, udČlí se mu pĜíklep; ustanovení § 336j odst. 1 vČty druhé obþanského soudního Ĝádu se nepoužije.
Vydražitel je oprávnČn pĜevzít vydražené nemovité vČcí s pĜíslušenstvím dnem následujícím po udČlení
SĜíklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumČt exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených
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nemovitých vČcí s pĜíslušenstvím, pokud rozhodnutí o pĜíklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšší
podání, a to ke dni vydání rozhodnutí o pĜíklepu.
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 pĜíslušnými listinami. K pĜihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího pĜíslušenství nebude
uvedena, se nepĜihlíží.
X.
Soudní exekutor vyzývá oprávnČného a ty, kdo pĜistoupili do Ĝízení jako další oprávnČní, a ostatní vČĜitelé
povinného, kteĜí požadují uspokojení svých pohledávek pĜi rozvrhu podstaty, aby exekutorovi sdČlili, zda
žádají zaplacení svých pohledávek a zároveĖ je exekutor upozorĖuje, že nepožádají-li o zaplacení pĜed
zahájením dražebního jednání, mĤže vydražitel dluh povinného vĤþi nim pĜevzít.
XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepĜipouští dražbu (§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 nemovitým vČcem pĜedkupní právo, že je mohou uplatnit
jen v dražbČ jako dražitelé. UdČlením pĜíklepu pĜedkupní právo zaniká.
XIII.
Soudní exekutor upozorĖuje osobu odpovČdnou za správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v domČ,
že se mĤže domáhat uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vĤþi vlastníku jednotky,
pokud tato pohledávka byla uplatnČna u soudu žalobou podle þásti tĜetí o.s.Ĝ. a jestliže ji pĜihlásí nejpozdČji
do zahájení dražebního jednání a pĜihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3, s pouþením,
že pĜihlášky, v nichž výše pohledávky nebo jejího pĜíslušenství nebude uvedena, soudní exekutor odmítne.

XIV.
Registrace dražitelĤ do systému elektronických dražeb probíhá prostĜednictvím webového formuláĜe na
adrese www.drazby-exekutori.cz, sekce Registrovat/PĜihlásit.
XV.
ZpĤsob elektronické dražby:
1. Dražby se mĤže zúþastnit jen ovČĜený registrovaný uživatel portálu www.drazby-exekutori.cz.
2. Povinný se nesmí úþastnit dražby jako dražitel. Povinný se po pĜedchozí registraci mĤže jako ovČĜený
uživatel portálu www.drazby-exekutori.cz ~þastnit dražby v postavení povinného a pĜísluší mu právo
podat námitky proti udČlení pĜíklepu.
3. Dražiteli nebo povinnému, který nesplĖuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu,
exekutor umožní na pĜedchozí písemné vyžádání v sídle úĜadu pĜístup k technickému vybavení.
4. Na portálu www.drazby-exekutori.cz si dražitel zvolí nemovité vČci, které chce dražit.
5. Po pĜipsání dražební jistoty na bankovní úþet exekutora a splnČní podmínek úþasti na dražbČ dle tohoto
usnesení je dražitel oprávnČn v dražbČ pĜihazovat.
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Virtuální dražební místnost se otevĜe všem úþastníkĤm 30 minut pĜed zahájením dané dražby. V
prĤEČhu dražby lze virtuální dražební místnost kdykoliv opouštČt a opČtovnČ do ní vstupovat. Informace
o dražbČ se obnovují samy v definovaném intervalu cca 4,5 sekundy.
V termínu poĜádání samotné dražby se dražitel pĜihlásí u konkrétní dražby svým uživatelským jménem
a heslem do systému, po schválení ovČĜeného uživatele za dražitele v dané dražbČ se automaticky
vygeneruje unikátní identifikaþní þíslo, které slouží jako jednoznaþný a nezamČnitelný identifikátor
dražitele v prĤEČhu dražby, následnČ mĤže pĜihazovat. Unikátní identifikaþní þíslo se zobrazuje pouze
WĜetím osobám, samotný dražitel u svých pĜíhozĤ bude mít místo identifikaþního þísla své uživatelské
jméno.
Dražitelé nemohou v dražbČþinit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než pĜedchozí
XþinČné podání, jinak k nČmu nebude v elektronické dražbČ vĤbec pĜihlíženo. To neplatí pro dražitele,
kterým svČGþí pĜedkupní právo – v pĜípadČ, že bude uþinČno stejné podání dražitelem, kterému svČGþí
SĜedkupní právo a nebude uþinČno podání vyšší, bude udČlen pĜíklep dražiteli, jemuž svČGþí pĜedkupní
právo.
Uþiní-li nejvyšší podání více dražitelĤ s pĜedkupním právem, bude udČlen pĜíklep tomu dražiteli
s pĜedkupním právem, který uþinil své podání nejdĜíve.
PĜíhozy se þiní tak, že lze využít tlaþítko s funkcí automatického pĜíhozu, které zajistí pĜíhoz ve výši
minimálního pĜíhozu nebo do pĜíslušného okénka dražitel vypíše vždy celou þástku navýšenou o výši
svého pĜíhozu (musí být stejná þi vyšší než stanovený minimální pĜíhoz urþený dražebníkem, jinak se
podání s þástkou menší než minimální pĜíhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo uþinČno), klikem na
tlaþítko pĜihodit je podání uþinČno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražitele, celkovou þástkou a uvedeným pĜesným þasem pĜíhozu.
Po skonþení dražby oznámí exekutor prostĜednictvím systému elektronických dražeb osobu, která
Xþinila nejvyšší podání v dražbČ a výši nejvyššího podání.
Od okamžiku oznámení osoby, která uþinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, bČží osobám,
které mají právo vznést námitky proti udČlení pĜíklepu lhĤta 5 minut, ve které mohou vznést námitky
proti udČlení pĜíklepu. V pĜípadČ, že budou podány námitky proti udČlení pĜíklepu, rozhodne exekutor o
WČchto námitkách usnesením, které zveĜejní v systému elektronické dražby. V pĜípadČ, že budou námitky
shledány dĤvodnými, pokraþuje dražba vyvoláním posledního platného podání; v opaþném pĜípadČ
exekutor udČlí pĜíklep.
DražitelĤm, kterým nebyl udČlen pĜíklep, se vrátí zaplacená jistota po skonþení dražby. Dražební jistota
se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti udČlení pĜíklepu, a to až do doby, než usnesení o
SĜíklepu nabude právní moci.
Usnesení o pĜíklepu se v elektronické podobČ zveĜejní prostĜednictvím systému elektronických dražeb a
doruþí se osobám dle § 336k obþanského soudního Ĝádu.

Pouþení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajský soud v Praze do 15-ti dnĤ od jeho
doruþení prostĜednictvím soudního exekutora JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úĜad
Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy. Proti tomuto usnesení mohou podat
odvolání jen oprávnČný, ti, kdo do Ĝízení pĜistoupili jako další oprávnČní, povinný a osoby, které
mají k nemovitým vČcem pĜedkupní právo, vČcné právo nebo nájemní právo. Odvolání jen proti
výrokĤm oznaþeným v dražební vyhlášce I., II., VI., VIII., IX., X., XI., XII. a XIII. není
SĜípustné.
V Klatovech, dne 13.3.2018
Otisk úĜedního razítka
____________________________
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Pokud Vám byl tento dokument doruþen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doruþovaný prostĜednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez tČchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského pĜedpisu Exekutorské komory
ýeské republiky – kanceláĜský Ĝád, k písemné žádosti úþastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doruþen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobČ a podepsaná podle § 16a nebo se pĜedá úþastníkovi
v sídle úĜadu na technickém nosiþi dat.
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