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203 Ex 48898l L3, 46436114

usNrsrruí
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského rj adu P erov, Komenského 38, pově en

provedením exekuce na základě pově ení, které vydal Okresní soud v Hodoníně dne LLI0.2OL3, č.j.46EXELI79{20L3-
8, kterrim byla na ízena exekuce podle pravomocn ch a vykonateln ch rozhodnutí: elektronick, platební rozkaz ze dne
22.2;2Ot2, č.j. 2t6EC49Ol2O11-6 vydal Okresní soud v Hodoníně k uspokojení pohledávky oprávněného; Beck
lnternational, s.r.o,, Blatecká 3344, 27601 Mělník, lČo szlqtqgg, zast. JUDr. Josef Svoboda, advokát, Argentinská

_286133,17000 Praha 7-Holešovice, lČO ltlgiOgZ, proti povinnému: Josef Sur\í, Strážovská LO91|L,69701 Kyjov, nar.
6 v částce

a, ,vyoava tuto
Kč s p íslušenstvím, jakož i nákladrj exekuce, jejichž rniše se určuje zvláštním rozhodnutím,

Dražební vyÝt!ášku
o provedení elektronické dražby nemovité věci

l.

Dražebníjednáníse koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazbv.cz

Sledování elektronické dražbyje ve ejně p ístupné,

Zaháiení elektronické dražbv: dne 3.4.2019.v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

Ukončení elektronické dražby: nejd íve dne 3,4.2019 v 14:00 hod, Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (

336i odst. 4 zákona č, 99/1963 Sb., občansk, soudní ád, \íplatném znění (dále jen ,,o.s. .")) - bude-li v posledních pěti
minutách p ed stanovenlim okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle p edcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí ( 336 odst. 2 písm. c) o.s. ,).

ll.

P edmětem dražby jsou následující nemovitosti povinného a jejich p íslušenství:

LV 261
KÚ pro Jihomoravsk kraj, KP Kyjov
Okres: Hodonín
Obec: Labuty
Kod k. .: 678856 Labuty

Podílz LlL
Pozemky:
Parcela V, měra m2 Druh pozemku
2392 3L02 orná půrda

P íslušenství nemovité věci, kterého se exekuce tlíká: není.
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Po adové číslo dražebního jednání: 1. kolo
llI.



lV.

Vtisledná cena draženrich nemovitostí a jejich p íslušenství činí částku 84.000,- Kč.

V.
Nejnižší podání se stanoví ve vriši dvou t etin v,sledné ceny draženrich nemovitostí a jejích p íslušenství, tedy na
částku 56.00o - Kč.

Vl.
vt še jistoty se stanovuje na částku 35.000,- kč. zájemci o koupi dražen ,ch nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu na
rjčet exekutora nebo v hotovosti do pokladny exekutora, nep esahuje-|i částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro
platbu v hotovosti podle zvláštního právního p edpisu, Jistotu lze uhradit p ed dražbou v hotovosti v Exekutorském
rj adě v P erově, soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy nebo na čet 244793959/0300 vedenri u ČSOB, a.s., variabilní
symbol 1104156013, jako specifick, symbol použije zájemce rodné číslo nebo lČO dražitele. K jistotě zaplacené tímto
zpťtsobem lze p ihlédnout jen tehdy, bude-li do zahájení dražby zjištěno, že došla na rjčet soudního exekutora. Do
elektronické dražby budou p ipuštěníjen dražitelé, kte ízaplatídražebníjistotu.

Vll.
Věcná b emena, v ,měnky a nájemní, pachtovní či p edkupní práva, která prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou:
nejsou 'i

Vlll.
Vydražitel je oprávněn p evzít vydražené nemovitosti s p íslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího
podání, nejd íve však po uplynutí lhťtty k podávání návrhr] na p edražek. By|-|i však podán takou návrh, nemovitost s
p íslušenstvím lze p evzít dnem následujícím po dni, kdy bylo p edražiteli doručeno usnesení o p edražku. Vydražitel
se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s p íslušenstvím, nabylo-|i usnesení o p íklepu právní moci a zaplati|-|i
nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu. P edražitel se stává vlastníkem nemovitosti s p íslušenstvím,
nabylo-li usněsení o p edražku právní moci a p edražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

lX.
Exekutor vyz,livá každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu ( 267 o,s. .), aby je uplatnil u soudu a aby takové
uplatnění práva prokázal nejpozději p ed zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak kjeho právu nebude
p i provedenív konu rozhodnutí p ihlíženo,

x.
Termín prokázání podánívylučovacížalobyje stanoven nai dní p ed konáním dražebníhojednání..

. xl.
Soudní exekutor vya vá každého, kdo má k nemovitosti nájemní či pachtovní právo, v, měnek nebo věcné b emeno
nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno ve vri roku Vll. této dražební vyhlášky, nejde-li o nájemce bytu,
vt měnká e, je-li součástí v měnku právo bydlení nebo oprávněného z věcného b emene bydlení, aby takové právo
soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne p íklepem nebo v p ípadě
zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

Xll.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, W, kdo do ízení p istoupilijako další oprávnění, a další vě itele povinného,
že se mohou domáhat uspokojení jin, ch vymahateln ch pohledávek nebo pohledávek zajištěnr ch zástavním právem,
než pro které byl na ízen v kon rozhodnutí, jestliže je p ihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání a p ihláška
bude obsahovat náležitosti podle 336f odst. 2 a 3 OSŘ. K p ihláškám, v nichž v, še pohledávky nebo jejího
p íslušenství nebude uvedena, se nep ihlíží ( 336f o.s, .),

xlll.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do ízení p istoupili jako další oprávnění, a další vě itele a
povinného, že mohou pop ít p ihlášené pohledávky co do jejich pravosti, vlíše, za azení do skupiny a po adí, a to
nejpozději do 15 dnrj ode dne zve ejnění oznámení podle 336p odst. 1 OSŘ, nebo v téže lh tě žádat, aby k rozvržení
rozdělované podstaty bylo na ízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněnr m později se nep ihlíží.



XlV.
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouštl aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením
zástavního práva na vydražené nemovitosti.

soudní exekutor
mohou u pIatnit
zanikajl, nejde-!i
vlaŠtn íka stavby
nezanikají.
P edkupní právo

xV.
upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci p edkupní právo nebo rn hradu zpětné koupě, že ho
jen v dražbě jako dražitelé a že udělením p íklepu p edkupní právo nebo vt hrada zpětné koupě
o p edkupní právo stavebníka k pozemku nebo,vlastníka pozemku k právu stavby, p edkupní právo
k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné p edkupní právo, která udělením p íklepu

nebo v hrada zpětné koupě musí b t prokázány nejpozději p ed zahájením dražby.

XVl.
Zpťrsob elektronické dražbv ( 336o odst. 2 písm. b) o.s. .):

1. Dražby se mr]že z častnit jen registrovanr ově bn, uživatel portálu www,okdrazbv.cz .

Totožnost dražitel a dalších častník dražby lze ově it jen p ihláškou k časti na dražbě (registrační
formulá systému www.okdražbv.cz) podepsanou

p ed soudním exekutorem nebo jeho zaměsÍnancem v sídle exekutorského ri adu po prokázání
totožnosti platnrim dokladem totožnosti

ureone overenym pooplsem

c) zaručen m elektronick,m podpisem dražitele nebo častníka dražby. Prosté zaslání datovou schránkou
bez elektronického podpisu na p ihlášce rjčastníka není dostačující.

povinn, se nesmí ričastnit dražby jako dražitel. povinn, se po p edchozí registraci mrjže jako ově enri
uživatel portálu wy|t#.,pkdra{bv"cz rlčastnit dražby v postavení povinného a p ísluší mu právo podat námitky
proti udělení p íklepu.
Dražiteli nebo povinnému, kter nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor
umožní na p edchozí písemné vyžádání v sídle adu p ístup k technickému vybavení.
Na portálu www.nkdrazbv.qz v sekci p ipravované dražby si ově en uživatel zvolí nemovitost, kterou chce
dražit, Do dražby se ově enri uživatel portálu musí p ihlásit iako dražitel ieště p ed zaháiením dražbv.
Zadministrativníchd vodťtdoporučujemepihlášeníkdražbějižsoučasněsodeslánímdražebníjistoty.Již
vtento okamžik musí dražitel zvolit, zda bude dražit jako prostti dražitel nebo dražitel s p edkupním
právem, aby bylo možné jeho p edkupní právo p ed dražbou ově it a povolit. Postup pro p ihlášení je
patrn zdražebního manuálu vsekci ,Jak dražit" na portálu www.okdrazby.cz. Po zahájení dražby není
možné p istoupení dalších dražitel, kte íse do zahájení dražby nep ihlásili!
Po p ipsání dražební jistoty na bankovní rjčet exekutora a splnění podmínek rjčasti na dražbě dle dražební
vyhlášky je dražitel oprávněn v dražbě p ihazovat.
V termínu po ádání samotné dražby již p ihlášen, dražitel u konkrétní dražby pod srnim uživatelsk ,m

jménem a heslem m že od okamžiku zahájení dražby p ihazovat.
Učinilo-|i současně více dražitelťr stejné nejvyšší podání, udělí soud p íklep nejprve tomu dražiteli, kterému
svědčí p edkupní právo nebo v hrada zpětné koupě. Dorovnávat na podání jin, ch dražitelri smí jen osoba
spedkupním právem nebo vjejíž prospěch byla zízena v,hrada zpětné koupě. Nenili píklep takto
udělen, udělíjej dražiteli, kten podání učinil jako první. Ustanovení 336j odst. 1 věty druhé se nepoužije,
Zptisob určenívydražitele v p ípadě podle 336j odst. 1věta druhá o.s. .: P i shodě podání bude vydražitel
určen losem. Los mezi osobami s p edkupním právem, které učinily shodné podání se činí elektronick m
losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lh tě 5
minut. Dražiteli s vyšším vylosovan,,m číslem bude udělen p íklep.
P íhozy se činí tak, že do p íslušného okénka dražitel vypíše částku p íhozu (musí bl t stejná či vyšší než
stanoven minimální p íhoz určen dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální p íhoz
nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko p ihodit je podání učiněno a zobrazí se jako
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nejvyšší podání spolu uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem
příhozu.

11. Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené
zákonem( §336j odst. 1věta první o.s,ř.)

12. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která učinila
nejvyšší podánív dražbě a výši nejvyššího podání.

13. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.
14, Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a

doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 336o odst. 2 písm, e) o.s.ř.)

, l5, Termín, do kterého vydražitel musí sdělit, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního
práva kvydražené nemovitosti: doplacení úvěrem se zřízením zástavního práva (§ 336l odst.4 o.s.ř.)vtéto
dražbě se nepřipouští.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání piípustné.

V P erově dne ]..2.2a19

Mgr. PaveI Ščučinskli, exekutorsk kandidát
pově en JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

Dražebnívyhláška se doručuje: lx oprávněn
lx povinn
lx manžel povinného
1x osoby s p edkupním právem, věcn m právem, nájemním právem
lx osoby, které p ihlásily vymahatelné pohledávky
1x osoby, které p ihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem
lx finanční rj ad
1x obecní ad (vyvěsit na ednídesku)
1x orgán OSSZ
lx zdravotní pojišťovna
lx katastrální ú ad

' Lx obecní rj ad obce s rozší enou ptisobností, v jehož obvodu je nemovitost (vyvěsit na
tl ední desku)

1xvyvěšení na ú ednídesce


