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Ev.č. opr.COF 12015/901 43419

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorskli ad Brno-venkov, pově en;i okresním soudem v Hodoníně vedením
exekuce na základě exekuČního titulu - rozsudku č.j. 52C 1o212aÉ- ló ze dne 14.03.2016 vydaného obvodním
soudem Pro Prahu '1, kten nabyl právní moci dne Zl,Ol.ZOrc a je vykonateln ve věci uspokojení pónteoavry

oprávněného: COF|DISs.r.o.
se sídlem Bucharova 142316, Praha, PSČ: í58 OO, lě:271799O7,
Práv. zast. advokátem Mgr. Ji í Sita, advokát, se sídlem Rybná 682114, praha, pSč: í í 0 00, lč;

7í330593

(dále pouze oprávněny)
proti

Povinnému:

Miroslav kučera

bytem Labuty č.p. 46, Labuty, PSČ: 696 48, dat.nar.:
zast. opatrovníkem Obec Labuty, Labuty 30, Ježov
(dále pouze povinn

)

usnesení o na ízeníelektronického dražebníhojednání
(dražební vyhláška)
l. DraŽební jednání se koná elektronicky prost ednictvím eleKronického systému dražeb na adrese
dražebního seryeru:

www.okdrazby.cz

Zaháiení elektronického dražebníhojednání dne 12.07.20í8 v í0:30:00 hod.
Od tohoto okamŽiku mohou draŽitelé Činit podání. Dražba se koná, dokud dražiteléčinípodání. Bude1i posledních
v
pěti
minutách p ed stanoven; m okamŽikem ukonČenídražby učiněno podání, má se za to, ze
orazltete stále činípodání a
okamŽik ukonČenídraŽby se posouvá o pět minut od okamžiku učiněnípodání. BudouJi
|Ótá ěinen" oalsi póááni,
qo9_t!0 d.le P edcházející větY se. oP.akuje. Uplyne-li
-podáníod posledního učiněného podání pět minut, ániž by bylo učiněno
da]ŠÍpodání má se za to, Že draŽitelé jiŽ nečiní
a.áražba končí.Beiprost edně po ukončenídražby exekutor udělí
P ÍkleP draŽiteli, kten učinil nejvyššípodání. Ukončeníelektroni_ckédražby'dne 1z.o7.žola rr:oo:oo ňJi| &ňilĚ;;
dfanY, ukonČení draŽbY a ČasY P Íhozri se ídísystémov m časem dražebnitro serveru. Sledováni dražby je
ve ejně
p
ístupné.

ll. P edmětem draŽby jsou následující nemovité věci
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temědě3sk pii,dni

ftmd
a p íslušensfuínemovitlich věcí
VedlejŠÍstavba - Prťrjezd - j99la se o vedlejší stavbu p istavěnou k rodinnému
domu
sloužíjako prrijezd do dvorní části.
VedlejŠÍstavba ve dvo e rodinného domu - jedná se o stavbu situovanou

ze

západní strany, stavba částečně

za vstupní verandou do rodinného domu.

venkovní úpravy -jedná se zejména o přípojky inženýrských sítí,oplocení, zpevněné plochy,
(Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkčnícelek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi dle posudku,
znalec lng. Tomáš Chalupa Nebovidy 191, 664 48 Moravany dne 22,04,2018 jako jeden celek.)

ktený zPracoval

lll. Výsledná cena draŽených nemovitých věcí, jejich příslušenství,práv a jiných majetkovrých hodnot patřících k
draŽebnímu celku ČiníČástkuve výši37,500,-Kč(slovytřicetsedmtisícpětset kórún českých) abyla určena usnesením
soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, č.j. 137Ex 2638-3/rc-ll'ze dne 02.05.2018 na
základě posudku znalce lng. Tomáš Chalupa Nebovidy 191, 664 48 Moravany ze dne 22.04.2018, pod č.i_
385412112018, jehož Předmětem bylo oceněnínemovitýeh věcía jejich příslušenstvíá jednotlivých práv a závab s nimi
spojených.
lV. Pořadové ČÍslodraŽebního jednání: í, nejnižšípodání se stanoví ve výši dvou třetin rnýsledné ceny nemovitých
věcÍ, jejich PřísluŠenstvÍ,práv a jiných majetkouých hodnot patřících k dražebnímu celku tj. ué ,rýsi 25.odo,_ xe
tsi|ry
dvacetpěttisíc korun českých).

V. VýŠijistotY stanoví soudní exekutor včástce
(slovy desettisíc korun českých). Zá.lemci o
_1O:0OO':Kč
drďených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit dražebníjistotu

před-

koupi

zahájením elektronické'ho dražébníhojeonaňi

v Pokladních hodilách soudního exekutora (pokladní hodiny jsou zveřejněny ňa iníormačnítabuli soudního exekutora
a
na webouých stránkách http:/Áivww.exekutorbrno.czlcZuredni-hodinv/),
a to v předstihu nejpozději jeden pracovní den
Přede dnem zahájení elektronického dražebního jednání (poté již nebuoe moino složit orázeoni'listotu v hotovosti do
pokladny) nebo bezhotovostní platbou na účetsoudního exekuiora č.ú.4211184792/6800,vedeného
u Sberbank CZ,
a.s. P_od variabilním sYmbolem 2638316 Platba musí b;ít provedena pod přiděleným variabilním symbolem s uvedením
sPecifického sYmbolu, do kterého dražiteléuvedou bud'rodné číslo(v'případě íyzických osooý neoo lČ1"
ňrip"JJ
Právnických osob). K platbě na účetsoudního exekutora,lze přihlédnout loirze teňoy, 6ylo-1ijeáán pracovnidén'před
jednání zjištěno, že na účetsoudního exekutora také došla. oáitére sé upózornuli,
draŽebního
1ah_áj9nim
aby skláoali
draŽební jistotu na ÚČet soudního exekutora v dostatečnémpředstihu, aby nedošlo k případnýÁ n!Šrovnatostem
v rámci
bankovních PřevodŮ. Zqemci o elektronickou dražbu jsou povinni před zahájením oiazboniňo jedúníprokázat
úhradu
stanovené jistoty, výše minimálního příhozu se stanovuje částkou ve výši 1,oóo,- kč.

Yl- ZávadY, které Prodejem nemovit ch věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná bremena, u,měnky a nájemní, pachtovní
Či PredkuPní Práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniŘnou ( 69 e.r. ve spojení
s 336a odst. 1 písm. c)
o.s.

r. ):

* líěcrrě h .emeng l*živán.í
1IE,f,} E BREil E}ť* StE SMr,ť} -ťťEE B,}.{E
Mgravanskji Frerii tišek n FryĚa3ova
53, 1155, ObĚa,Rs, 614 S Brno
"

dat. nar. 03.02.1938
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69 e. . ve spoje_nís_ 336l o.s. . je

vyd.ražitel.oo.n""uffiHÍ'fiíi 3"""

i;Í,lň,

nemovih.ich věcÍ) s p íslušenstvímdnem následujícím po doplácení n"iuyssit o poJáni,
"",n"Í,-,"Ťiff;;rli
něro}ive'však pá upivnuti
lh tY k Podání návrhu na P edražek. Byl-|i podán tatóu.í navrn,'nemovitou věc s p íslušenstvímlze p
evzít dnem
následujícím Po dni, kdY bYlo P edražiteli doručeno usneŠenío p edražku. Vydražitei se stává
vlastníkem vydražené
nemovité věci s P ÍsluŠenstvím,nabylo-|i usnesení o udělení p íklepu právní moti a zapratlr_rinejvyiii
pooani, a to ke dni
vYdání usnesení o udělení P ÍklePu. P edražitel se stává vlasiníkem n'emovité věci s piíslušen"wi'r,
nabylo_1i usnesení o
P edraŽku Právní moci a P edraŽek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání. 69 e. . ve spoleni s siol ooit. r a z os.r.).5
9o"9bo1

(

Vlll.

So_udní exekutor uPozorňuje, Že p

a

i rozvrhu podstaty se mohou oprávněnli, ti, kdo

do

ízeníp istoupili jako dalši

dalšívě itelé povinného domáhat uspoŘojení jinlich vymahateln ch pohledávek nebo pohledávek
zajiŠtěn ch zástavním PIáY9T, n9ž.pro Kere byla. na ízena-exekiré,;esttLe je p ihlásí.lrrpóŽJějii pracovní
dny p ede
dnem zahájení elektronického dražebníhojednání. ( 336o odst. 'Í písm_ í) o.s. .). pÉir,r6iÉje pooáním
určen;im
soudnímu exekutorovi
vedle obecn ch náeŽitostí.obsahovat vysi pbnteoavxy a iÓliná'prtďusenstvi,;ejinól
ru9i
'ko_náni
"
usPokojení se vě itel Povinného
domáhá, vyčíslení.pohledávkyke dni
dražby, uo"i Ó tór, do jaké
oprávnění,

skupiny
Pohledávka Pat í a skutečnosti r4iznamné pro po adí pohledávÉy. určenívě itelem upláinóváhá pónt"oauxy a její
v. še
s P ÍsluŠenstvímke dni dražebního jednání. xpňhiášce ,uŠioyt p ipojeny listiny, prokazující,
že se jedná o
vYmahatelnou Pohledávku nebo opohledávku zajištěnou zástavním
firavem, ledaže tyto skutečnosti vypl vají z obsahu
sPisu, Z_Povinnosti Prokázat Pohledávky listinami plyne požadau"k, zé to listiny musí
blit p ipojeny kp ihlášce
v originále, (tj. je nutno P edloŽit stejnopis rozhodnuti Ópat eného OotoZt<ou vytonatelnosti
nebo i jeho opis, na němž je
vYznaČena ově ovací doloŽka dle 73 z.ě, 358l1992.,Sb. nebo 6 z.č.. zltzóoa Sb.,
nikoliv všat 'ooye"lnou kopii listin)
nebo v konvertované Podobě kvalifikované listiny, p ípadně pĚOloZeny soudnímu éxer<utárovine]později
p ed rnizvou
kvlastnÍdraŽbě. OPoŽděné nebo ne plné p ihláŠkysbuOníéxekutoroomitne. Vě itelje
oznámit
|orn"nilrodkladně
soudnÍmu exekutorovi změnY t kajícíse p ihlášky, ke kten m došlo po jejím doru'čeňí
soudnimu exekutorovi. p i
neoznámení vě itel odpovídá za Škodu tÍm zpťrsoňenou. Soudní exekuior dále vyzÝlvá
vě itele, kte í již doručili svou
pi!!:i!ty pohledávky v či pov_innému, aby tuto vyčíslilivčetně p íslušensfuíké óni dražeoňino jeonání a doložili
k P ihláŠce v originále, v Ú edně ově ené kópii či v'konvertovane
Óooáoď kvalifikované ri.trv ÓroŘ".ující pohledávky,
p ípadně plné moci, které byly doloženy v prostl.ich kopiích.
lX,
\azÝYa oPrávněného a ty, kdo p istoupili do ízeníjako dalšíoprávnění,
_9oudníexekutor
a ostatní vě itele povinného,
kte í PoŽadují usPokojení sr4ich vymahateln ch pohledávek n"oo páňi"Javek
zajištěn ch zástavním právem, než pro
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které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději dozahájení dražebního jednání a přihláška bude obsahovat
náležitosti podle § 336f odst, 2 a 3 o.s.ř. K přihláškám, v nichž nebude uvedena Wše pohledávky nebo jejího
příslušenství, se nepřihlíží.

X. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř. ve spojení s § 267 o.s.ř.), aby je
uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením elektronického dražebního jednání, a
upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

Xl. Soudní exekutor vyzývá každého,kdo má

k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, rnýměnek nebo věcné
břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražebnívyhlášce, nejdeJi o nájemce bytu,

uýměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo
soudu oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zaniká příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem
pachtovního roku.
.

Xll. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo

rnýhradu zpětné koupě, že je
mohou uplatnit jen při elektronickém dražebním jednání jako dražitelé.Předkupní právo nebo \^ýhrada zpětné koupě k
vydražené nemovité věci zaniká dnem, kteným se stal vydražitel jejím vlastníkem, nejdeJi o předkupní právo stavebníka
k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo stavebníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku
ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, které udělením příklepu nezanikají. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své
předkupní právo nebo vtýhradu zpětné koupě, musí je prokázat nejpozději 3 pracovní dny před zahalením eleKronického
dražebního jednání (§ 336o odst. 1 písm. h). V této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva nebo vrýhrady zpětné
koupě včetně důkazů kjeho prokázání doručeno soudnímu exekutorovi. Před zahájením dražby soudní exekutor
rozhodne o prokázání předkupního práva nebo výhrady zpětné koupě usnesením, proti němuž není odvolání přípustné.
Usnesení bude zveřejněno v systému eleKronické dražby na portálu www.okdrazby.cz, Udělením příklepu předkupní
právo nebo r4ihrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k
právu stavby, předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní
právo, která udělením příklepu nezanikají. Nezaplatí-li vydražitel nejvyššípodání ani v dodateěné lhůtě, soudní exekutor
nařídí dalšídražebníjednání (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336m odst. 2 o.s.ř.).

Xll!. Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako dalšíoprávnění, a dalšívěřitele a
povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše zařazeni do skupiny a pořadí, a to

nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336q odst. 1 o.s.ř., nebo v téželhůtě žádat, aby krozvžení
rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.

X|V. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že doplacení nejvyššípodání úvěrem se zřízením zástavního práva na
vydražené nemovitosti se nepřipouští.

XV. Jako dražitelénesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů,
povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel(ka) povinného, pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve

spoleČnémjmění manželŮ, vydražitel uvedený v § 336m ost. 2 o,s.ř. a dále ti, kteným v nabytí věci brání zvláštní právní
předpis

XVl. Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e.ř. neupravuje bližšíinformace a podrobnosti ohledně dražitele, vychází soudní
exekutor subsidiárně ze zákona ě.2612000 Sb., zákon o veřejných dražbách, který dražebníkovi ukládá povinnost, že

osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícímjejich záměnu. U fyzické osoby musí jít o takové označení,
které jednoznačně vylučuje záměnu osob, přičemžnezpochybnitelným identifikátorem je rodné čísloíyzickéosoby, které
vŠakpodléhá zvláštnímu režimu. V případě dražby nemovitostí katastrální úřad vyžaduje identifikaci vydražitele jeho
rodným číslem.Z tohoto důvodu je v dražebnípraxi v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajůobvyklé, že
tyzická osoba se jednoznačně identifikuje svým rodným číslem.Pro zpracování těchto údajůplatí zvláštní režim dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,Na základě výše uvedené skutečnosti soudní exekutor poučuje
vŠechny dražitele, že bude pro jejich registraci vyžadovat sdělení rodného čísla,jinak budou vyloučeni z dražby (netýliá
se právnických osob jako dražitelů).Při samotné dražbě nemovitostí již dražiteléo této skutečnosti nebudou soudním
exekutorem poučováni.

XVll. Registrace dražitelůk dražbě probíhá vyplněním údajůdo webového íormuláře dostupného na portá|u
za dražitele) na
formuláři musí být úředně ověřena. Dražby se můžezúčastnitjen registrovaný ověřený uživatel portálu

www.okdrazby.cz, sekce Registrace/Přihlášení. Pravost podpisu dražitele (osoby oprávněné jednat

www.okdrazby.cz. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitou věc,
kterou chce dražit. Ověřený uživatel portálu se musí do dražby přihlásit jako dražitel ještě před zahďlením dražby
(nejlépe současně s odesláním dražební jistoty). Postup pro přihlášení je patrný z dražebníhomanuálu v sekci ,,Jak
draŽit" na portálu www.okdrazby.cz . Po zahájení dražby není možnépřistoupení dražitelů,kteří se do zahájení orázoy
nepřihlásili. Po složenídražební jistoty a splnění podmínek účastina dražbě dle dražební vyhlášky je dražitel oprávněň
Po zahájení dražby v dražbě činit podání (přihazovat). Přihlášený dražite| v dražbě vystupuje pod identifikátorem (číslem
dražitele), ze Kerého nelze zjistit jeho totožnost.

XVlll, Dále se k průběhu dražby stanoví:
1. DraŽiteli, ktený nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor umožnína předchozí

písemné vyžádáni v sídle úřadu přístup k technickému vybavení.
2. DraŽilelé nemohou v dražbě činit shodná podání. To neplatí pro dražitele, kteným svědčípředkupní právo nebo právo
zPětné koupě - v případě, že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčípředkupní právo nebo právo
zPětné koupě a nebude učiněno podání vyšší,bude udělen příklep dražiteli, jemuž svědčípředkupní právo nebo právo
zpětné koupě.
3. UČinÍ-lishodné podání (§ 336j odst. 1 věta druhá o.s,ř.) osoby s předkupním právem nebo právem zpětné koupě,
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bude příklep udělen dražiteli, ktený podání učinil jako první. Ustanovení § 336j odst,

1

věty druhé o.s.ř. se nepoužije.

4. Příhozy se činítak, že do příslušného okénka dražitel vypíšeéstku příhozu (musí být stejná či vyššínež stanovený
minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že

nebylo učiněno), klikem na tlačítkopřihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyššípodání spolu s ěíslem dražitele,
celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.
5. Po skoněení dražby oznámI exekutor prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz výši nejvyššíhopodání.
6. Dražitelům,kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacenájistota po skončenídražby.
7. Usnesení o příklepu se doručíse osobám dle § 336k o.s.ř. Usnesení o příklepu se vyvěsí po dobu 15 dnů na
elektronické úfednídesce soudního exekutora na webových stránkách www.exekutoórno.cz (§ 336k o.s.ř.) společně s
výzvou pro přihlášené věřitele, aby do 15 dnů od jejího vyvěšenívyčíslilisvoje pohledávky ke dni konání dražby. V
usnesení vyvěšeném na úřednídesce soudního exekutora se neuvádějí údaje, podle nichž je možno identifikóvat
vydražitele.
8. lnformace o postupu při dražbě jsou dostupné na internetové stránce https://www.okdrazby.c.z[akdrazií..

(Prohlídka draženénemovité věci není organizována, zájemci se mohou s nemovitrými věcmi individuálně
seznámit. Bližšíinformace je možno zjistit ze znaleckého posudku zveřejněného na webor4ích stránkách soudního
exekutora v sekci ,,dražby" případně fuzichým nahlédnutím v sídle soudního exekutora po předchozí domluvě. účast

Účastníka a dražitele, kteni nemá přístup k technickému zařízení k účastina dražbě, zajistí soudní exekutor na písemnou
žádost doručenou nejméně 5 dnů před konáním dražby).

Poučení:Proti dražebnívyhlášce není odvolání přípustné.
V Bmě dne 04.06.2018
JUDr. Petr Kocián
soudn í exekutor

Do uČuie se: '1.oprávněnému, 2_. Těm, kdo do Ízeníp istoupili jako dalšíoprávnění, 3. Povinnému, 4. Manželu povinného (ie-li nemovitá věc v SJM), 5,
Osobám, o nichŽ ie mu známo, Že mají k nemovitosti p edkupní právo nebo zástavní právo, osobám, ktenim se áoručuje us-nesení poole 3soa o.s.Í. o_

Osobám_,kteréjiŽPihlásilYsvévymahatelnépohledávkynebopohledávkyzájištěnézástavnímprávemzaiovinn
mapislušn mi lisiinamijeprokázaly,7.
Finančnímu adu a obecnímu rí adu, v jejichž obvodu je nemovitá věc + žádáme obecní rí ad, v jehož obvodu ji nemovitri věc, aby vyniaJru nebó její
obsa_h
uve ejnil zp sobem.v místě obvykl m, 8. Finančnímu adu a obecnímu aáu, v jejichž obvodu má povinn své-byáliště (sídlo, misto
Poqstaln
podnikánÍ),.9. Těm, kdo vybírájí pojištnéna sociální zabezpečení,p íspěvek na státní politiku zaměstnaňosti a pojistné na ve;elne zdrávotní poiis*ni,
to.
obecnímu r] adu obce s rozší enou prisobností, V jehož obvodu je nemovitá věc

ugri - !! tato pisemnost opat ena otiskem edního nzítka a podpisem, jedná se o písemnost, hten je doručována prostbdnicfuím
sluŽbY PostSeruis a tato je platná i bez těchto náležitostí, (ust. 17, odsť 1 síavoys kého p edpisu Exekitorské komory Českérepubliky
-,kancelá sk' Éd)Dle ust. 17b stav. p edpisu EKČR - kanc. ád, k písemné žádosti liča;tníka, kterénu byt tistini stejnopiŠ tonoío
dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v et. podóbě a póaepsaňa podle
1 6a nebo se p edá častníkovi v sídle adu na technickém nosiči dat.

Digitálně podepsal: JUDr, Petr Kocián
Plt9:_C_Z_,Z.S.1.97=NTRCZ-6_0531355,0=JUDr.PetrKociánIlČ

60531 355],OU=l,CN=JUDr.

Petr

Kocián,SURNAME=Kocián,GlVENNAME=Petr,SERlALNUMBER

1 69030, T=Soudní exekutor
Datum: 201&0&M í8:09:09
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