ě.1,:

167 EX 395I106-359

USNES ENÍ
Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha l0, Dědinská 893l2g, 161 00 Praha 6, rozhodl ve věci
v_e Rro9Rěch oprávněného: Optimakonzult, a.s., Národní 60128,11000, Praha 1, tČ 25051874, zast, Mgr.
Jiří
Zák, advokát, Národní 28, l1000, Praha 1 a v neprospěch povinného: MONII(A VAŠKOVÁ, Bezručova l33,36235.
Horní Blatná, nar.04.08. l97l, o vy,rnožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce, a lydává dle 336o zákona
§
č.99l1963 Sb., občans§ý soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OSŘ.)
exekuce

u§nesení o nařÍzení elektronického dražebního jednání
(dražebnívyhláška)

I.

Elektronická draŽba nemovitých věcí uvedených v bodě III. bude zahájena dne l1.02.202l v 09:00 hod. na
dražebním portálu

w

II.

rvw.drlzll\ -trcktt ttlri.cr

.

Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 11.02.2021 v 09:20 hod. Dražba se však koná, dokud
dražitelé činípodání (§ 336i odst. 4 OSŘ;. Sude-li v posledních pěti minutách před stanoven;im okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončenídražby na okamžik po uplynutí pěti minut od
posledního učiněného podání, nebude-li učiněno dalšípodání. Mezi posledním nejvyššímpodáním

a

oznámením, že do konce dražby zbyvá pět minut, je nastavena prodleva patnácti vteřin. V takovém případě se
okamžik skončení ďražby opět posunuje o pět minut, dokud dražiteléčinípodaní. Podání se považuje za učiněné
pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno, tzn. podání se objeví online v seznarnu přijatých podání.
III.

Předmětem dražby jsou nemovité věci:
-podíl ve výši id. ll2 na:

629/1

1626 orná puda

629/2

435 orná púda

zenědělský pudní
fond
zenědělský pudn:"
fond

, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště a okres: Nymburk, obec: Nový
Dvůr, katastrální území:70'/281 Noý Dwr u Oskořínka, LY 2l,
Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden firnkčnícelek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.
Více informací na rr rr rr.t \ťk u l ()rsl\\ tt l,it tl.t, u.

IV.

Výsledná cena dražených nemovitých věcí je 27 000,- Kč.

v.

Nejnižšípodání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny, tj. 18 000,- Kč.

VI.

Výši jistoty soudní exekutor stanovuje v částce 5 000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou
povinni zaplatit jistotu nejpozději den před dražbou vhotovosti do pokladny Exekutorského úřadu Praha 10
v sídle soudního exekutora nebo na účetsoudního exekutora vedený u UniCredit Bank Czech Republic and

Slovakia, a.s., čislo účtu:210862660212700, variabilní symbol395106, specifický syrnbol: rodné číslonebo IČ
dražitele, do detailu platby nebo zprávy pro příjemce uvede zájemce o,dražební jistota". K platbě na účet
exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li den před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účetsoudního

exekutora také došla.

VII.

Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: Na nemovitých věcech neváznou žádné závady, které prodejem
v dražbě nezaniknou.

VllI.

ZpŮsob registrace dražitelŮ: Dražby se můžeúčastnitpouze ten, kdo zaplatil dražebni jistotu (bod VI.) a je
účastníkemdražby probíhajícína portálu 9,,11.ý1111_ili !rc!:.l_i_!.t].l.i._._l_, kde prokaže svoji totožnost. Dražit nesmí
soudci, zaměstrranci soudŮ, soudní exekutor a zaměstnanci soudního exekutora, povinný, manžel povinného a ti,

jimŽ v nabYÍ draŽené věc_i,_brání zvláštní prárrrrí předpis. Dalšídražby se téžnemůže účastnitlrydražitet
uvedený
v § 336m odst. 2 OSŘ. Účastníkem dražby se můžestátkaždáýi"ra nebo prármická oso6a, která provede
základní registraci na dražebním portálu rrrvrl ,r,llltzil)-crÁtit91 y1 a prokÁže svoji totožnost odesláním
registraČního formuláře umístěného na internetových stránkach u,rrrr.ilrltz]lrl,r_.}_!,ti.j,,,l_ v sekci registrace
uŽivatele, zpŮsobem tam uvedenýn provozovatelem dražebního portálu. Účastník je povinen uyptnit u
registraČním forrnuláři všechny povinné údaje, jinak mu nebude umožněno registraci doŘončit. útártnit
.1.
Povinen v registračním formuláři uvést pravdivé a aktuální informace, jinať odpovidá za škodu, kteróu
neuvedením Pravdivých informací zpŮsobí. V případě, že po provedení registrace áojde k jakékoli změně v
Údajích uvedených v registračním formuláři, je účastníkpovinen toto oznámii p.ouorouát.li diažebního portálu.
Provozovatel draŽebního portálu zajisti, aby byl registračníformulář v elektronické podobě uložen v
uŽivatelském ÚČtu ÚČastníka a přístupný všem uživatelům, k jejichž dražbám se účastníkpřihlásí. účastníkje
Povinen si při registraci zvolit uživatelské jméno, pod kterým se bude elektronických dražeb účastnitpód
Statusem ÚČastníka Čidražitele. Uživatel je povinen zdržet se lživáni jakýchkoliv iranlivých, urážlivých
ei

vulgárních oznaČenÍ,v opaČnémpřípadě je administrátor oprávněn podle svého uvážení bud,iegistraci uživatele
jeho ÚČet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelskéjméno. pro fyzickou osobu, kterimá
v úmyslu se
draŽbY ÚČastnit jako draŽitel a draženou věc nablh do svého výlučnéhovlastnictví, platí, žeje povinna lryplnit
registraČníformulář označený ,,FYZICKÁ OSOBA" a tento opatřit svým podpisem a ao.ueli jedním ž niže
uvedených zpŮsobŮ provozovateli dražebního porálu. Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnit
jako sPolečnídražitelé - manželé a draženou věc.nabýt do společného jmění manželů,jsou povinni vyplnit
a

registračníformulář označený ,,SPOLEČNE JMĚNí veNžBI-ů",v němž uvedou, ktěrý

z

manželůbude

jménem manŽelŮ činit podaní a tento oba opatřit sqým podpisem a doručit provozovateli drazóbního portálu. pro
Právnickou osobu, která má v Úmyslu se dražby účastnita draženou věc nabyt do svého výlučnéhovlastnictví,
Plati, Že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, ktirá je opráwěna za
právnickou osobou jednat, vyplnit formulář označený ,,PnÁr,ryICrÁ OSOBA", v němž osoba. která formulář
vyplňuje, označi, z jakého titulu vypllilvá její oprávnění jednat za pránickou osobou a tento opatřit sv);m
PodPisem a spolu s ověřen}rn aktuálním vylpisem z obchodního rejstříku doručit jedním z niže uvedených
zpŮsobŮ provozovateli dražebního portálu. Účastník, který má v úmyslu se zúčaitnitdražby a svědčímu
předkupní právo k drťeným nemovitým věcem, je povinen tuto skutečnost prokázat (bod XIV.). Za prokázáni
PředkuPního Práva, nelze-li tuto skutečnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považuje zejméni doručení
aktuálního vlipisu listu vlastnictví, či originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy, z niž předkupní právo
vPlývá, Aby se Účastníkrnohl účastnitelektronické dražby, doručívyplněný registrační formuiář provozovateli
dražebníhoportálu jedním z následujících způsobů:
a) RegistraČníformuiář vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit a nechá
listinu převést autorizovanou konverzí do elektronické podoby, V této podobě jej doručíprovozovateli
draŽebního portálu na jeho emailovou adresu y! i"1,1,i.!]]l.:_,.]4 !li.l::|.:,1.!!|inebo do jeho datové schránky: dbdf(tti.
b) Registrační formulář převede do forrnátu .pdf, dokument opatří svPn zaručenlým elektronictqlan p-odpisem a
v této formě jej doručíprovozovateli dražebního porálu na emailovou adresu spravce@e-aukce.iom.
c) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svlim zaručen;fm elekďoniclg;m podpisem a
v této formě jej doručí,je-li to možné,provozovateli dražebního porálu do jeho datové schránký dbdfdti.
d) Registračníformulář osobně podepíšepřed uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se účastnit,a současně
mu ProkáŽe svou totoŽnost platnlftn osobním dokladem. Protokol předá uživateli, který ho doručído datové
schranky provozovatele portálu převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby.
DraŽitelé mají možnost seznámit se s postupem při dražbě na weboých stránkách u,tlrt dt,lu.llt t,rťh.,ll}_ir,,
v sekci ,,Nápověda",

Ix.

ZpŮsob urČenívydraŽitele a zveřejnění usnesení o příklepu: Příklep bude učiněn tomu dražiteli, který učiní
nejvyššípodání. Dražiteli s předkupním právem bude udělen příklep v případě, že učiníshodné nejr,yššípodání.
UčinÍ-lishodné nejvyššípodání více drťitelůs předkupním právem, bude udělen příklep tomu dražiteli s
předkupnírn právem, který učinil své nejlyššípodání nejdříve. Usnesení o příklepu bude dle výsledku
elektronické dražby vyhotoveno a distribuováno osobám uveden}tn v § 336k OSŘ do tří pracovních dnů a
současně bude zveřejněno na dražebnímportálu i11l

X.

}..,,il!.:.i::,!.]}.

!\::§!l.!!.l.,.,

.

Vydražitel je oprá',něn pievzit vydraženénemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení
o PříkJepu. O tom je vydražitei povinen vyrozumět soudniho exekutora. Vydražitel se stává vlashríkem
vydraŽených nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-Ii usnesení o příklepu práwí moci a zaplatl!-\i nejvyšší

podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu,
K zaplacení nejvyŠŠÍhopodání se urČuje lhůta 30 dnů, která počne běžet prármí mocí příklepu. Nejvyšší
Podání je řeba zaplattt na shora uvedený účetexekutorského úřadu nebo složením v hotovosti u exekutorského
Úřadu proti potvrzení. Doplatek nejv}zššíhopodání musí brjt uhrazen z účtuv:ydražitele. NezaplatíJi r,ydražitel
nejvyššipodání včas, soudní exekutor nařídí opětor,nou dražbu.

XI.

Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupilijako další
oprávněnÍ, a dalšívěřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek

zajištěných zástavrrím právem, než pro které byl nařizen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději

l Pracovní den před zahájením prvního dražebníhojednání,jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a
jejího přísluŠenstvía doložíji listinami prokazujícími,že jde o vynahatelnou pohledávku nebo o pohledávku
zajištěnou zástavním právem, a sice ověřenou kopií exekučního titulu s vyznačenou doložkou právni moci a
vykonatelnosti, ověřenou kopií smlouvy o zřizertí zástaního práva, resp. i ověřenou kopií dokumentu
Prokazujícího, že přihlášená pohledávka je součástí společnéhojmění manželů. K přihláškám, v nichž výše
pohledávky nebojejího příslušenstvínebude uvedena, se nepřihlíží.

XII.

Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako dalšíoprár,rrění, a ostatní věřitele
povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, aby soudnímu exekutorovi sdělili,
zda Žádají zaplaceni svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádají-li o zaplaceni před zahájením dražebního
jednaní, můževydražitel dluh povinného vůčinim převzit.

XIIL

Soudni exekutor vyzýxá každého,kdo má právo, které nepřipouští dražbu, abyje uplatnil u soudu a aby takové
uPlatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením dražebníhojednání, a upozorňuje, že
jinak kjeho prálu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

XIV.

Soudní exekutor upozorňuje osotly, které mají k nemovitým věcem předkupní právo, že je mohou uplatnit
jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li někdo uplatrrit při dražbě své
předkupní právo, musí je prokázat nejpozději tři pracovní dny před zahájením dražebního jednání. Soudní
exekutor ještě před zahájením vlastní ďražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je prokázáno a toto
roáodnutí zveřejní na dražebnímporťálu n\\!-!i!l4j!\{_!!!t(i!*i.!',, Proti tomuto usnesení není odvolání
přípustné.

XV.

Učiní-lidražitelé v elektronické dražbě stejné nejvyššípodání, bude příklep udělen podle § 336j odst. 1 OSŘ
tomu, kdo nejvyššípodání učinil nejdříve. Vyjma dražitelů, kterým svědčípředkupní právo, nemohou však
draŽitelé v clektronické dražbě činit stejné podání. Dalšípodání (vyjma drťitelů,kteqih svědčípředkupní
právo) tedy musí bý vždy vyššínež předchozí učiněné podání, a to nejméně o minimální výši příhozu.

XVl. Termín uplatnění námitek proti

příklepu: Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb

zveřejněna osoba, která učinila nejvyššípodání v dražbě a l"_iše nejvyššíhopodání. Od okamžiku tohoto
zveřejněnÍ, běžíosobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu lhůta 5 minut, ve které mohou
vznést námitky proti udělení příklepu, a to prostřednictvím dotazu, který se objeví u příslušnédražby po
uplynutí lhŮty stanovené pro uČiněnídalšíhopodání, V případě, že budou námitky proti udělení příklepu
shledány dŮvodnými, vydá o tomto soudní exekutor usnesení. Zároveň bude v tomto usnesení roáodnuto odkdy
a dokdy je možno činit dalšípodáni. V dražbě pak bude pokračováno vyvoláním předposledního podání dle §
336j odst. 3 OSŘ. Nevyhoví-li soud,ní exekutor námitlcáLm, udělí vydraZiteti prinep.

PouČení:Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení, a to k odvolacímu soudu, kterým je
Krajský soud v Praze, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako
dalšíoprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitým věcem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.

Odvolání jen proti výrokům I, II, ilI, VIII až XVI není přípustné.
Jako dražitel se můžejednání zúčastnitpouze ten, kdo zaplatil před zahájením drťebního jednání stanovenou jistotu (§
336e odst. 2 OSR).

Jako dražitel nesmí vystupovat soudci, zaměstrranci soudů, soudní exekutor a zaměstranci soudniho exekutora,
povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 OSŘ a ti, jimž v nabyí draženévěci braní zvláštní

právní předpis.

Fyzická osoba můžedražit jen osobně nebo prostřednicWím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za
právnickou osobu, obec, vyššíúzemně samospráwý celek nebo stát dražíosoby uvedené v §§ 21, 2la a2lb OSŘ, které
své oprármění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úředně
ověřena (§ 336h odst. 3 OSŘ1. lotoZnost fyzické osoby bude prokázána občanským průkazem nebo cestowím pasem,
existence právnických osob výpisem z obchodního rejstříku nebojinou zákonem stanovenou úřednílistinou, dokládajicí
právní subjektivitu právnické osoby.
Vydražitel, jenž nezap|atí podání ve lhůtě stanovené v usnesení o příklepu, která začiná běžet dnem právní moci

příklepu a nesmí bj,t delšínež dva měsíce, příp. ani v dodatečnélhůtě, kterou mu určísoudní exekutor a která nesmí bl;t

delšínež jeden měsíc, je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkůmvznikly v souvislosti s dalším dražebním
jednáním, újrnu, která vznikla tim, že nezaplatil nejvyššípodání, a byloJi při dalším dražebním jednání dosaženo nižší
nejvyššípodání, rozdíl na nejvyššípodání. Na tYo závazky se započítává jistota složená vydražitelem (§ 336m odst. 2 a
§ 33ón odst, 1 OSŘ).

JestliŽe odvolací soud usneseni o příklepu zméni, íak, že se příklep neuděluje, vydražitel, který se nestal vlasbríkem
vydraŽených nemovitých věcÍ, je povinen wátit ji povinnému, r,ydat užitky a náhradu újmy, kterou mu způsobil při
hospodařeni s nemovitYrrri věcmi a jejím příslušenstvím,

Soudní exekutor postupoval dle ustanovení § 52 a § 55b odst. 1 zákona
pozdějších předpisů.

č. 1201200l Sb., exekučnířád, ve

znění

Soudní exekutor Žádá ve smyslu § 336c odst. 3 OSŘ příslušný exekuční soud, katastrální úřad a obecní úřad,
v jehoŽ obvodu jsou nemovité věci, aby lyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce.
V Praze dne l0.12.2020
otisk úředníhorazítka
JUDr. Edvard Kubečka, v.r.

il',..

exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
JLDr. Igorem Ivankem

/-rk

Za spráwost vyhotovení:

Jl,Dr. Edvard Kubečka

čj. opráv.: 9 C7Il2002
Tato listina mŮže bý vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. § 48 odst. 4 o.s.ř.). K písemné
žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v Žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastnikovi v
sidle úřadu na technickém nosiči dat. (ust. § 17b odst. 3 kancetářského řádu),

JUDr.
Edvard
Kubečka

Dl9úlně pdspsal JUor EdVad Kubečka
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