


Číslojednací:120 EX 32373/12-291
v.s.oprávněný:4135285873
č.j.oprávněný:4135285873


USNESENÍ
JUDr. DalimilMika, LL.M.,soudníexekutor, ExekutorskýúřadKlatovysesídlemZaBeránkem836, 339
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud Plzeň-město, č.j. 76 EXE
1351/2012-12,zedne23.07.2012,
protipovinnému:
1.MICHAELAPUŽEJOVÁ,Rodinná765/1,31200,Plzeň,
2.DANAPUŽEJOVÁ,alejSvobody882/60,32300,Plzeň,
nanávrhoprávněného: CPInkasos.r.o.,Opletalova1603/57,11000,Praha1,IČ29027241,zast.Mgr.
VladimírŠtekl,advokát,AntonínaSlavíka1313/7,60200,Brno-sever
pro98618,19Kčspříslušenstvím
vydává


DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí


I.
Dražba nemovitých věcí uvedených vbodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:
www.drazby-exekutori.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 10.04.2019 v11:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání).
Ukončeníelektronickédražby:nejdřívedne10.04.2019v11:30hod.Dražbasevšakkoná,dokuddražitelé
činípodání(§336iodst.4zákonač.99/1963Sb.,občanskýsoudnířád,vplatnémznění(dálejen„o.s.ř.“))-
bude-livposledníchpětiminutáchpředstanovenýmokamžikemukončenídražbyučiněnopodání,máseza
to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění
podání.Budou-lipotéčiněnadalšípodání,postupdlepředcházejícívětyseopakuje.Uplyne-liodposledního
učiněnéhopodánípětminut,anižbybyloučiněnodalšípodání,másezato,žedražiteléjižnečinípodánía
dražbakončí.Sledováníelektronickédražbyjeveřejněpřístupné.

II.
Předmětemdražbyjsoutytonemovitévěcive vlastnictví povinné Michaely Pužejové:


Podíl 1/3

Jedná se o podíl 1/3 pozemku v k.ú. Kladrubce, okres Plzeň-jih. Pozemek se nachází na jižním okraji
zastavěné části obce Kladrubce. Pozemek je nepravidelného tvaru, na východní straně je ohraničený plotem
sousedního pozemku a na severozápadní straně zpevněnou cestou. K pozemku vede zpevněná komunikace
nacházející se na pozemku ve vlastnictví jiného vlastníka.

Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatelepoštovníchslužeb,kterýjeplatnýibeztěchtonáležitostí.Dleust.§17bstavovskéhopředpisuExekutorskékomory
Českérepubliky–kancelářskýřád,kpísemnéžádostiúčastníka,kterémubyllistinnýstejnopistohotodokumentudoručen,sezašle
el.poštounael.adresuuvedenouvžádostipísemnostvyhotovenável.podoběapodepsanápodle§16anebosepředáúčastníkovi
vsídleúřadunatechnickémnosičidat.
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Za Beránkem 836,
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tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy
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III.
VýslednácenadraženýchnemovitýchvěcíuvedenýchpodbodemII.tohotousneseníčiní159.000,- Kč.

IV.
Nejnižšípodánísestanovívevýši2/3výslednécenydraženýchnemovitýchvěcíuvedenýchpodbodemII.
tohotousneseníajejíchpříslušenství,právajinýchmajetkovýchhodnot,patřícíchkdraženémucelkuačiní
částku

106.000,- Kč


V.
Výše jistoty pro dražbu nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se určuje v částce
20.000,- Kč, nejvýše však ve výši ¾ nejnižšíhopodání. Zájemci okoupi dražených nemovitých věcí jsou
povinnizaplatitjistotupředdražbouvhotovostiuExekutorskéhoúřaduKlatovynebonaúčettohotoúřadu,
vedený u Československé obchodníbanky, a.s., pobočka Plzeň, číslo účtu 214740944/0300, v.s. 3237312,
s.s.rodnéčíslo/IČOzájemceodražbu,atonejpozdějido10:00hod.vdenkonánídražby.
Kplatběnaúčetexekutoralzepřihlédnoutjentehdy,bylo-livestanovenélhůtězjištěno,ženajehoúčettaké
došla. Do elektronické dražby budou připuštěni jen dražitelé, kteří takto zaplatili dražební jistotu do
uvedenéhotermínu.
Soudníexekutorupozorňujeosoby,kterémajíknemovitévěcipředkupníprávonebovýhraduzpětnékoupě,
žehomohouuplatnit jenvdražbějakodražitelé. Udělenímpříklepupředkupníprávonebovýhradazpětné
koupězanikají,nejde-liopředkupníprávostavebníka kpozemkunebovlastníka pozemku kprávustavby,
předkupníprávovlastníkastavbykpozemkuavlastníkapozemkukestavběnebozákonnépředkupníprávo,
která udělením příklepu nezanikají. Hodlá-li někdouplatnit při dražbě svépředkupní právo nebo výhradu
zpětnékoupě, musíjeuplatnitnejpozdějivelhůtěpětidnůpředzahájenímdražebníhojednání(vtétolhůtě
musí být uplatnění předkupního práva nebo výhrady zpětné koupě včetně důkazů doručeny soudnímu
exekutorovi). Pokud nebude předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě shora uvedeným způsobem
uplatněna a prokázána, nebude v případě dalšího dražebního jednání kpozději uplatněnému předkupnímu
právunebovýhradězpětnékoupěpřihlíženo.Soudníexekutorještěpředzahájenímvlastnídražbyrozhodne
usnesením, zda předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě jsou prokázány; proti tomuto usnesení není
odvolánípřípustné.

VI.
Právaazávadyspojenésnemovitýmivěcminebylyzjištěny.

VII.
Závady, které prodejem nemovitých věcí vdražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví
zvláštnípředpisy, nájembytua dalšívěcnábřemena a nájemnípráva, unichžzájemspolečnostivyžaduje,
abynemovitévěcizatěžovalainadáleajednáseotytozávady:nebylyzjištěny.

VIII.
Příklepbudeudělentomu,kdoučinínejvyššípodání.Dleustanovení§336jodst.1větydruhéobčanského
soudního řádu učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, bude udělen příklep tomu, komu svědčí
předkupníprávo.Zúčastní-lisespoluvlastníkpovinnéhodražbyaučiní-lisjinýmidražitelistejnénejvyšší
podání,udělísemupříklep;ustanovení§336jodst.1větydruhéobčanskéhosoudníhořádusenepoužije.
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věcí spříslušenstvím dnem následujícím po udělení
příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených
nemovitých věcí spříslušenstvím, pokud rozhodnutí o příklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšší
podání,atokednivydánírozhodnutíopříklepu.

IX.
Soudníexekutorupozorňuje,žepřirozvrhupodstatysemohouoprávněný,ti,kdodořízenípřistoupilijako
další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatelepoštovníchslužeb,kterýjeplatnýibeztěchtonáležitostí.Dleust.§17bstavovskéhopředpisuExekutorskékomory
Českérepubliky–kancelářskýřád,kpísemnéžádostiúčastníka,kterémubyllistinnýstejnopistohotodokumentudoručen,sezašle
el.poštounael.adresuuvedenouvžádostipísemnostvyhotovenável.podoběapodepsanápodle§16anebosepředáúčastníkovi
vsídleúřadunatechnickémnosičidat.
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pohledávek, zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí
nejpozdějidozahájenídražebníhojednání,jestliževpřihlášceuvedouvýšipohledávkyajejíhopříslušenství
aprokáží-lijepříslušnýmilistinami.Kpřihláškám,vnichžvýšepohledávkynebojejíhopříslušenstvínebude
uvedena,senepřihlíží.

X.
Soudníexekutor vyzýváoprávněnéhoaty,kdopřistoupilidořízeníjakodalšíoprávnění,a ostatnívěřitelé
povinného, kteří požadují uspokojení svýchpohledávek při rozvrhu podstaty, aby exekutorovi sdělili, zda
žádají zaplacení svých pohledávek a zároveň je exekutor upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před
zahájenímdražebníhojednání,můževydražiteldluhpovinnéhovůčinimpřevzít.

XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§267 o.s.ř.), aby je uplatnil u
souduaabytakovéuplatněníprávaprokázalnejpozdějipředzahájenímdražebníhojednáníaupozorňuje,že
jinakkjehoprávunebudepřiprovedeníexekucepřihlíženo.

XII.
Soudníexekutor upozorňujeosoby,kterémajíknemovitýmvěcempředkupníprávo,žejemohouuplatnit
jenvdražbějakodražitelé.Udělenímpříklepupředkupníprávozaniká.
XIII.
Soudníexekutorupozorňujeosobuodpovědnouzasprávudomuapozemku,jde-lioprodejjednotkyvdomě,
žesemůžedomáhatuspokojenípohledávkysouvisejícísesprávoudomuapozemkuvůčivlastníkujednotky,
pokudtatopohledávkabylauplatněnausoudužaloboupodlečástitřetío.s.ř.ajestližejipřihlásínejpozději
dozahájenídražebníhojednáníapřihláškabudeobsahovatnáležitostipodle§336fodst.2a3,spoučením,
žepřihlášky,vnichžvýšepohledávkynebojejíhopříslušenstvínebudeuvedena,soudníexekutorodmítne.
XIV.
Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového formuláře na
adresewww.drazby-exekutori.cz,sekceRegistrovat/Přihlásit.

XV.
Způsobelektronickédražby:
1. Dražbysemůžezúčastnitjenověřenýregistrovanýuživatelportáluwww.drazby-exekutori.cz.
2.  Povinnýsenesmíúčastnit dražbyjakodražitel.Povinnýsepopředchozíregistracimůžejakoověřený
uživatelportálu www.drazby-exekutori.cz účastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo
podatnámitkyprotiudělenípříklepu.
3.  Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu,
exekutorumožnínapředchozípísemnévyžádánívsídleúřadupřístupktechnickémuvybavení.
4.  Naportáluwww.drazby-exekutori.czsidražitelzvolínemovitévěci,kteréchcedražit.
5. Popřipsánídražebníjistotynabankovníúčetexekutoraasplněnípodmínekúčastinadražbědletohoto
usneseníjedražiteloprávněnvdražběpřihazovat.
6. Virtuální dražební místnost se otevře všem účastníkům 30 minut před zahájením dané dražby. V
průběhudražbylzevirtuálnídražebnímístnostkdykolivopouštětaopětovnědonívstupovat.Informace
odražběseobnovujísamyvdefinovanémintervalucca4,5sekundy.
7  Vtermínupořádánísamotnédražbysedražitelpřihlásíukonkrétnídražbysvýmuživatelskýmjménem
a heslem do systému, po schválení ověřeného uživatele za dražitele vdané dražbě se automaticky
vygeneruje unikátní identifikační číslo, které slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor
dražitele vprůběhu dražby, následně můžepřihazovat. Unikátní identifikační číslo sezobrazujepouze
třetímosobám,samotný dražitelusvýchpříhozůbudemít místoidentifikačníhočíslasvéuživatelské
jméno.
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatelepoštovníchslužeb,kterýjeplatnýibeztěchtonáležitostí.Dleust.§17bstavovskéhopředpisuExekutorskékomory
Českérepubliky–kancelářskýřád,kpísemnéžádostiúčastníka,kterémubyllistinnýstejnopistohotodokumentudoručen,sezašle
el.poštounael.adresuuvedenouvžádostipísemnostvyhotovenável.podoběapodepsanápodle§16anebosepředáúčastníkovi
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8. Dražitelénemohouvdražbě činitshodnápodání.Dalšípodánítedymusíbýtvždyvyššínežpředchozí
učiněnépodání,jinakkněmunebudevelektronické dražběvůbecpřihlíženo.Toneplatíprodražitele,
kterýmsvědčípředkupníprávo–vpřípadě,žebudeučiněnostejnépodánídražitelem, kterémusvědčí
předkupníprávoanebudeučiněnopodánívyšší,budeudělenpříklepdražiteli,jemužsvědčípředkupní
právo.
9.  Učiní-li nejvyšší podání více dražitelů spředkupním právem, bude udělen příklep tomu dražiteli
spředkupnímprávem,kterýučinilsvépodánínejdříve.
10. Příhozy se činí tak, že lze využít tlačítkosfunkcí automatickéhopříhozu, které zajistí příhoz ve výši
minimálníhopříhozu nebo dopříslušného okénka dražitel vypíše vždyceloučástku navýšenou o výši
svéhopříhozu(musíbýtstejná čivyššínežstanovenýminimálnípříhozurčenýdražebníkem, jinakse
podánísčástkou menší nežminimálnípříhoznezobrazía másezato,ženebyloučiněno), klikemna
tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražitele,celkovoučástkouauvedenýmpřesnýmčasempříhozu.
11. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která
učinilanejvyššípodánívdražběavýšinejvyššíhopodání.
12. Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, běží osobám,
které majíprávo vznést námitkyprotiudělenípříklepu lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky
protiudělenípříklepu.Vpřípadě,žebudoupodánynámitkyprotiudělenípříklepu,rozhodneexekutoro
těchtonámitkáchusnesením,kterézveřejnívsystémuelektronickédražby.Vpřípadě,žebudounámitky
shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním posledního platného podání; v opačném případě
exekutorudělípříklep.
13. Dražitelům,kterýmnebyludělenpříklep,sevrátízaplacenájistotaposkončenídražby.Dražebníjistota
senevracítomudražiteli,kterýpodalnámitkyprotiudělenípříklepu,a toaždodoby,nežusnesenío
příklepunabudeprávnímoci.
14. Usneseníopříklepusevelektronicképodobězveřejníprostřednictvímsystémuelektronickýchdražeba
doručíseosobámdle§336kobčanskéhosoudníhořádu.
Soudní exekutor žádá ve smyslu ust. § 336c odst. 3 občanského soudního řádu příslušný katastrální
úřad a obecní úřad, v jehož obvodu jsou nemovité věci, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah
uveřejnil na své úřední desce.
Poučení: ProtitomutousneseníjemožnopodatodvoláníkeKrajskémusouduvPlznido15-tidnůodjeho
doručení prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., Exekutorský úřad
Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy. Proti tomuto usnesení mohou podat
odvoláníjenoprávněný,ti,kdodořízenípřistoupilijakodalšíoprávnění,povinnýaosoby,které
majíknemovitýmvěcempředkupníprávo,věcnéprávonebonájemníprávo.Odvoláníjenproti
výrokům označeným vdražební vyhlášce I., II., VI., VIII., IX., X., XI., XII. a XIII. není
přípustné.

VKlatovech,dne5.2.2019


Otisk úředního
razítka
JUDr.

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: 3760646
Datum: 5.2.2019 11:39

Dalimil Mika____________________________
JUDr.DalimilMika,LL.M.,v.r.
soudníexekutor
Zasprávnostvyhotovení:ŠrámkováMonika
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