Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7

Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

tel: 266 713 022,
fax: 266 713 031,
mobil: 602 857 061
e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz
web site: www.exekutor-plasil.cz
sídlo exekutorského ú adu : Tusarova 25, 170 00 Praha 7

Naše .j.
063 EX 1975/08-86/dr.

Vy izuje:
Hajznerová J.

Dne:
3.5.2012

Usnesení
kterým se podle ustanovení § 336b o.s. . vydává

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
I.
Ve smyslu ustanovení § 66 odst. 7 zák. . 120/2001 Sb. Vám oznamuji, že v exeku ní v ci pod . 063 EX 1975/08
na základ exeku ního titulu - usnesení: .j.23 C 202/2006-30, který vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 29.5.2007 a
usnesení o na ízení exekuce a pov ení soudního exekutora .j. 68 Nc 998/2008-7, které vydal Obvodní soud pro Prahu
4, dne 26.9.2008, o vymožení pohledávky, ve prosp ch oprávn ného: Miroslav Mašat, Doudlebská 1312/4, 140 00
Praha 4, narozen: 23.10.1946, právn zastoupen Janem Kalvodou , advokátem, B lohorská 262/35, 16900 Praha 6evnov, proti povinnému:

1. Michaela Witbergerová, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4-Háje, I :69031649, nar. 17.4.1979
2. Kate ina Kotková, roz. Skálová, 5.kv tna 1040/38, 140 00 Praha 4 - Nusle, I :69029032, nar.
3.8.1975
se bude konat
dne 11.7.2012 v 13:30 hod. (registrace ú astník od 13:00 hodin)
v auk ní síni soudního exekutora Praze 7 - Holešovicích, Jankovcova 13, p ízemí
( vchod A z nádvo í areálu )

DRAŽBA NEMOVITOSTÍ
a to

II.

Katastrální území: Kloužovice

Okres:
List vlastnictví:
Typ budovy:
Popisné íslo:
Parcela .:

Tábor
197
Rodinný d m
64
St. 116

ve vlastnictví povinné: Kate iny Kotkové, roz. Skálové, 5.kv tna 1040/38, 140 00 Praha 4 - Nusle, I :69029032, nar.
3.8.1975
Shora uvedené nemovitosti tvo í jeden funk ní celek a budou draženy s p íslušenstvím a sou ástmi jako jeden komplex.

III.
Výsledná cena dražených nemovitostí podle znaleckého posudku íslo 55-06-2011 znaleckého deníku soudního znalce
z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí pana Ing. Zde ka Richtra, bytem Dukelská 77, 370 01 eské Bud jovie
iní ástku:
1,350.000,- K .
------------------------------------slovy jeden milion t i sta padesát tisíc K ------------------------------------

Znalecký posudek lze nahlédnout po p edchozí telefonické domluv v sídle exekutorského ú adu.

IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou t etin výsledné ceny nemovitosti a jejího p íslušenství, práv a jiných
majetkových hodnot k dražebnímu celku ástkou:
900.000,- K .
---------------------------slovy dev t set tisíc K ---------------------------

V.
Výši jistoty soudní exekutor stanoví v ástce 120.000,- K , slovy sto dvacet tisíc K .
Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu na ú et soudního exekutora . 130208707/0300,
vedeného u eskoslovenské obchodní banky, a.s., variabilní symbol 197508. Platbu v hotovosti je možné u init po
edchozí telefonické domluv v hotovosti do pokladny Exekutorského ú adu pro Prahu 7.
K platb na ú et soudního exekutora lze p ihlédnout jen tehdy, bylo – li p ed zahájením dražebního jednání zjišt no, že
na tento ú et byla p ipsána.

VI.
Práva a závady spojené s nemovitostí:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Výše uvedená zástavní práva zaniknou ve smyslu ustanovení § 337h odst. 1 o.s. . dnem právní moci rozvrhového
usnesení.

VII.
Závady, které prodejem nemovitostí 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 nemovitost zat žovala i
nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s. .): Nebyly zjišt ny.

VIII.
Vydražitel je oprávn n p evzít vydraženou nemovitost s p íslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení
o p íklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozum t soud. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti
s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o p íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení
o p íklepu (§ 336l odst. 1 a 2 o.s. .).

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 prokážou-li je p íslušnými
listinami. K p ihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího p íslušenství nebude uvedena, se nep ihlíží (§ 336f o.s. .).

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 (§ 336f o.s. .), aby soudnímu exekutorovi
sd lili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, a upozor uje, že nepožádají-li o zaplacení p ed zahájením dražebního
jednání,m že vydražitel dluh povinného v i nim p evzít (§ 336g o.s, ,).

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 výkonu rozhodnutí p ihlíženo.

XII.
Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražb jako
dražitelé. Ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká.
Hodlá-li n kdo uplatnit p i dražb své p edkupní právo, musí je prokázat nejpozd ji p ed zahájením dražebního jednání.
Soudní exekutor ješt p ed zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda p edkupní právo je prokázáno. Proti
tomuto usnesení není odvolání p ípustné.
Po ud lení p íklepu se vydražitel m že ujmout držby vydražených nemovitostí, o emž je povinen uv domit exekutora.

P o u e n í : Proti dražební vyhlášce mohou podat odvolání jen oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili jako další
oprávn ní, povinný, a osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, v cné právo nebo nájemní právo. Odvolání
lz e podat ve lh
do 15 dn od jejího doru ení k M stskému soudu v Praze prost ednictvím podepsaného soudního
exekutora. Odvolání jen proti výrok m uvedeným ve výroku I., II., VI.,VIII., IX., X., XI., XII. není p ípustné.

Jako dražitel se m že jednání zú astnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání stanovenou
dražební jistotu (§ 336e odst.2).

Fyzická osoba m že dražit jen osobn nebo prost ednictvím zástupce, jehož plná moc byla ú edn ov ena. Za
právnickou osobu, obec, vyšší územn samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v § 21, 21a a 21b o.s. .,
které své oprávn ní musí prokázat listinou, jež byla ú edn ov ena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla ú edn
ov ena (§336h odst. 1,2 o.s. .). Totožnost fyzických osob bude prokázána ob anským pr kazem nebo cestovním
pasem, existence právnických osob výpisem z obchodního rejst íku nebo jinou zákonem stanovenou ú ední listinou,
dokládající právní subjektivitu právnické osoby.

Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zam stnanci soud , zam stnanci Exekutorského ú adu Praha 7 , povinný,
manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 o.s. . a ti, jimž v nabytí v ci brání zvláštní p edpis.

Vydražitel, který nezaplatí podání ve lh stanovené v usnesení o p íklepu, která po íná dnem právní moci p íklepu
a nesmí být delší než dva m síce, event. ani v dodate né lh
kterou mu ur í soudní exekutor a která nesmí být delší
než jeden m síc, je povinen nahradit náklady, které státu a ú astník m vznikly v souvislosti s dalším dražebním
jednáním, škodu která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-li p i dalším dražebním jednání dosaženo nižší
nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se zapo ítá jistota složená vydražitelem (§ 336m odst.2, §
336n odst. 1 o.s. .).
Jestliže odvolací soud usnesení o p íklepu zm ní, tak, že se p íklep neud luje, vydražitel který se nestal vlastníkem
vydražené nemovitosti, je povinen ji vrátit povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu zp sobil p i
hospoda ení s nemovitostí a jejím p íslušenstvím.
Soudní exekutor postupoval dle ust. § 52 odst. 1,2 zák. 120/2001 Sb. (exeku ního ádu) .

V Praze, dne 3.5.2012

JUDr. Vladimír Plášil,v.r.
soudní exekutor

L. S.
Za správnost vyhotovení:
Hajznerová J.
pov ený soudním exekutorem
JUDr. Vladimírem Plášilem
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