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ExEKUTonsrcŕ Únĺo cesxÉ euoĚĺ
Mgr. Jan Škorpil, soudní exekutor

listrl

Biskupská lŻ9l|,370 0l České Budějovice
Tel.: 383 800 l06, e-mail: drazby@ęuceb.cz

č.;. zĺs EXD 2/2023-|

USNESENI
Soudní exekutoľ Mgr. Jan-Škorpil, Exekrrtoľský úřad České Budějovice, se sídlem Biskupská 129ll,
370 0l Ceské Budějovice' Ceská ľepublika, vydává na zźlkladě smlouvy o pľovedení dobľovolné drażby a
podle ustanovení $ 76 odst. 2 zźtkona č' l20lŻ00| Sb., o soudních exekutoľęch a exękuční činnosti
(exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů,

na návľh navrhovatele: MI Estate s.ľ.o', ĺČo: osz 942}8,se sídlem Roháčova l88l3': ,Żižkov,l30 00
Pľaha 3

DRAŽEBNÍ vYHLÁŠKU
PRo ELEKTRoNICKoU DRAŽBU

I. Nařizuje sę ęlęktronická dražba nemovitych věcí uvedených v bodě II., ktęľá se koná prostřednictvím
elektľonického systému dražęb na inteľnetové adľese:

www.exdrazbv.cz

Zahájení elektľonické dľažby: Ż1.02.2023 od 09:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání).

Ulĺončení dražby: nejdříve 21.02.2023 v l0:00 lrodin.

Dražba sę koná ipo této době, pokud dľažitęlé činí podání ($ 336iodst.4 o.s.ř.). Bude-li v posledrrích pěti
minutáclr před stalroveným okamžikęm ukolrčen í dražby učiněno podání, má sę za to, že dražitelé stálę
činí podání a okamžik ukončęní dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budorľli
poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne_li od posledního učiněného
podánípětminut, anižby byloučiněnodalšípodání, másezato,žedražiÍeléjižnečinípodání adraźba
končí' Podání je bráno za učiněné' pouze V případě, že bylo systémem elektrorrických dražeb dľaŽitęli
zpětně potvľzeno - podání se objeví on-line v Seznamu přijĄých podání a Íaktéž je dľažiteli potvľZeno
e-mailem.

II. Přednlětenl dľažby je následující nęmovitá věc:



i]kres: czo63s źaáx nad Sázavou cbec: 59564]. Bory
Kat.lizemí: 628719 Dolní Bory l,js-: rr1astnĺCi./i: 40

v kat' území jsou pozemky veđeny vé dvou čise}ných řadácb (st' = stavebnÍ parcela)
Pozenk?

Pa rce,La výněra {n2 j
sŁ. 20 ]_89 zastavěná ploclra a

náđvoří
sa,-lčástź je stavbaj Dolni Bory, č'p. 78, rod.rekr
st:evbd stojí na pozemkL] p.č.; st. 20

st. 68 34 zastavěná plocha a
nádvoŕí

sol?čá-Śtí }e stavb.t: bez čp/ěe, jíná st.
sta.',ba stoji na pozelnkL| p'Č' j st. 68

1L05/19 t16 ostalní p1ocha ostatnĹ
komunikace

Příslušenswí nebylo zj ištěno'

III. Pořadové číslo dľažębnílio jednání: pľvní.

IV. Nejnižší podání Se Stanovuje Ve výši: t.400.000'- Kč.

v. Dražební jistota se Stanovuje ve výši l40.000'- Kč- Zájemci o koupi dražených nemovitych věcí jsou
povinni složit jistotu před dľažbou. a to na účet soudního exekutoľa č. 6132899369/0800 vędęný
u Cęská Spořitęlna, a.s. pod vaľiabilním Symbolęm 9B022023 a Specifickým Symbolem, kteým je ľodné
číslo (v případě ýzických osob) nebo IC (v případě pľávnických osob) dľažitele' K platbě na účet
exekutora lze přihlédnoutjen tehdy, byla-|i platba připsána na účęt ęxękutora nejpozději poslední pľacovní
den před dnem zahájení dražby'

VI. Minimální příhoz sę Stanovuje ve výši: l.000'- Kč.

vII. Věcrrá břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkuprrí pľáva. kteľá pľodejem nemovitých
věcí v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna.

vĺII. VydľaŽitel je opľávněn pĺ'ęvzít vydľažerré nęmovité věci s příslušenstvím dnem nás|edujícírn
po doplacení nejvyššího podání, nejdr'íve však po uplynutí lhůty k podávání návľhů na předražek
v Souladll S ustanovením $ 336ja odst. 1 o.s.ř. Byl-li však podán takový návľh, nemovitou věc
s příslušerrstvím lze pĺevzÍt dnem následujícírĺ po dni, kdy bylo předľažiteli doľučeno usnęsetrí
o předľaŽku' Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nęmovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení
o příklepu pľávní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předľažitel se
stává vlastníkem neInovité věci s příslušenstvím. nabylo-li usnęsęní o předražku pľávní moci a předražek
byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání'

Ix. Soudní ęXekutoľ vyĄvá každého, kdo má pľávo, kteĺé nepřipouští dľažbu podle ustanovení $ 267
o.s.ř., aby je uplatnil u Soudu, a aby takové uplatnění prokázal u soudního ęxękutoľa nejpozději před
zahájením dľažebního jednání, jinak k jeho právu nębudę přihlíženo.

x. Soudní ęxękutor vyĄvá každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo. výměnek
nebo věcné právo nezapiané v katastľu nemovitostí, kteľé není ttvęđeno v dľažębní vyhiĺsce, nđ3d"-li o
nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku pľávo bydlení nebo opľávněného z věcného břemene
bydlení' aby takové pľávo soudnímu exękutoľovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové pľávo
zaniktre příklepem nebo v případě zemědělského pachtu kotrcem paclrtovního ľoku.

xI. S ohledęm ną skutečnost, že se .jedná o dľažbu pľováděnou soudnírn exekutoľem podle ustanovení
$ 76 odst' 2 e.ŕ., Íedy dľažbu nemoviých věcí na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, nebude soudní
exekutoľ pľovádět ľozvľh ľozdělované podstaty. Cinnost soudního exekutoľa končí pľovedením dľaŽby, tj'
vydánírn usnęsęní o příklepu, jeho doručením a vyplacením výtěŽku đĺaŽby navľlrovateli dľaŽby. Proto
není v dražbě podle tlstanovení $ 76 oclst. 2 e.ř'. možné. aby se věřitelé travrhovatele drażby domáhali



uspokojení svých vymahatelných pohledávek za navthovatelem dľažby pŕiznaných vykorratelným
ľozhodnutím, snríľem nebo jiným tifulęnr uvedeným v ustanovení $ 274 o.s.ř., nebo v ustanovení $ 40 e-.ř.'
ane-bo polrledávek zajištěných zástavnínr pľávem na nemovitých vécech, a tyto pohledávĘ přihlašbvali do
dražby podle ustanovení $ 33ófo.s.ř.

XIĺ. Soudní exekutoľ upozorliuje dľažitele. že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo đoplaceno úvěręm
sę zYízęnim zástavního pľáva na vydľažené nernovité věci.

XIII. Soudní ęxękutor upozoľňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní pľávo nebo výhľadu
zpětné koupě, žę ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělenĺm pĺĺtlôpu předkupní pľávo
nebo výhľada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní pľávo stavebníka k^pozeňkú nebo'vlastníka
pozenrku k pľávu stavby, předkupní pľávo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku kę stavbě
nebo zákonné předkupní pľávo, kteľá udělením příklepu rrezanikäjí.

XIV. Jako dľažitel se může elektľonické dražby účastnit pouze osoba, kteľá je ľegistrovaným
dľažitelem pro dražby pľobíhající na poľtálu wrvw.exdľazby.cz, prokáźe svou 

-totožiost, k této
dľažbě se na portálu www.exdľazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutoľa zaplatí đražební
jistotu ve výši stanovené touto dľažební vyhláškou.

Registľovaným dľažitęlęm Sę Stane každá osoba (fyzická i právnická)' kteľá se jako dražitel ľegistruje na
poftátu.--wwwexdrazbyez, a to buď změnou již dříve provedené základní ľegistľace na ,IRegištľaci
dražite|e" v.sekci ,,Můj účeť', nebo sę rovnot] jako dražite1 registruje v sękci ,,RĘistľace". Registřovaný
dražitel pľokáže svou totožnost dokladem o prokázání totožnosti ľegistľovanélň dľažitele p-ľo dľažbý
probíhající na poľtátu-rłnułręxlrczbyez-(dále jen ,,Dokĺad o pľokázíní totožnosti"), jehož ioľmulář je
umístěn na poľtálu www.exdľazby.cz v sekci ',Můj účet" nebo v infoľmačním banneru đetailu této dľažby
na poftálu--lľww.exelrazĘ.cz umístěného v sekci ,,Moje ďražby" poté, co sę k této dražbě přihláśí
kliknutím na tlačítko ,,Přihlásit sę k dľažbě". Podpis ľegistľovaňého dĺažitelę na Dokladu o p.ôk-ání
totožnosti musí být úředně ověřęn nebo mtlsí bý Doklad o prokázání totožnosti v elęktľoni'cké vęrzi
podepsár kvalifikovaným podpisoým ceľtifikátem. V případě pľávnické osoby, obce, vyššílro územně
sarnospľávného celku nebo státu musí být Doklad o pt'okázání totožnosti pođepsán osobou uvedenou
vustanovení $ 21,21a a 2lb o.s.ř., jejíž opľávnění musí být ptokázáno liśtinou, jež musí být úředně
9vgř9n1 nebo jejich zásttlpcem, jehož plná moc musí býĺ úředně ověřena. Řaanc výplněný a pbdepsaný
Doklad o prokázání totožnosti a listirry prokazující opľávnění jej podepsat musí býi 

'do.uďeľ'y'soudnímu

exękutoľovi n9kteým z níže uvedených způsobů a v případé, žě původně píseńné dokumenty brrdou
doľučovány elektronicky, musí být převederry do elęktľoilické podoby foľńou autorizované ŕoľ,ue.ze
dokurnentů. Doklad o proÍ<źuání totožnosti rresmí být ode dne jěho výplnění ľegistľovaným dľažitelem
ke dni konání této dražby staľší dvanácti měsíců. Doklad o pľokázání tótožnosti s-listinami'pľokazujícími
opľávněníjej podepsat doľučí ľegistľovaný uźivatel soudnímu exekutoľovi někteým z těchto'způsobů:

l. uložęním na porĺálu-ułlusxdľaĄuezv sekci "Můj účet.,,
2. zasláním pľostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adľesu ęlektľonické podatelny
exekutoľského úřadu, rrebo do datové schľánky soudního exekutoľa, trebo
3. zasláním v písemné foľmě dľŽitęlem poštovní licence.

o splnění -povinnosti pľokázat svou totoŽnost bude dľažitel infoľmován odęsláním e-mailové zprávy
na adresu, kteľou označí při své ľegistľaci na poľtálu www.ęxdľazb}r.cz.

Příhozy se činí Íak, žę do příslušného okénka dľažitel vypíše částku příhozu a potvľzením (klikem)
natlačítko ,,Přihodit" je podání učiněno' Jednotlivé pi'íhozy všech dľažitetů a jejich výše jsoű
chľonologicky a časově za sebou řazeny avždy bezpľostředně zobľazeny na poľtálu 

-www.exäraz6)'.cz

v rámci zobrazení irlfoľmací o této dľaŽbě. Pľo aktuální zobrazení všęch infoľmací o totn je nuĺle
pľůběžně pľovádět aktualizaci wębové stľánky použitím tlačítkęm nebo odkazęm ,,Aktualizovat" ("F5).

DťażiteÍi. který rredisponuje techrrickým vybavením pľo sledování draźby, soudní ęxekutor umoŽní
po předchozí písemné žádosti přístup k tęchnickénru vybavení v úřędních hođinách v sídle exękutoľského



riřadu. Písemná žádosÍ rnusí být do sídla úřadu doľučęna nejpozději tři pracovní dny přede dtrem, ve
kteľém se má elektľonická dražba konat.

xv. Soudní exekutor upozoľňuje dražitele, že popis předmětLr dražby zveřejrrěný rra dľažebním pońálu
www.ęxdľazby.cz je popisem předmětu dražby ze Stľany navľĺrovatele, přičerrrž soudní eiekutoľ
neodpovídá za spľávrrost tohoto popisu. Přędmět dražby je soudním ęxękutorem dęfinován v této dľažební
vylrlášce. Soudní exękutoľ dopoľučuje dľažitelům, aby si předmět dražby osobně pľohlédli a řádně
se seznámili s jeho faktickým a pľávním stavem.

XvI. Příklep budę udělęn tomu, kdo učiní nejvyšší podání' Soudní ęxekutor v souladu s ustanovením
$ 336o odst' 2 písm. d) o.s.ř. určuje, že v případě stejného podání budę uľčen vydľažitelem ten dľažitel,
kteľý toto podání učiní jako první (bude jako první systémem elęktľonické dražby přijato a potvľzeno).
Ztohoto důvodu budę dražiĺeli' kteľý by lrodlal učinit stejrré podání jako jiŽ dříve učiněné (a nesvědčí mu
přeđkupní právo nebo výhľada zpětné koupě), systémem oznámeno, že toto podání nemůžę mít účinky,
na základě kterých by se mohl stát vydľažitęlem. Další podání tedy musí být vždy vyšší neŽ předchożí
učiněné podání' Pokud by přesto došlo k akceptaci stejného pođání více dražitelů (byly by systémem
přljaty ve stejný okamžik) a nębude-li možno udětit příklep zájemci s předkupním pľávern nebo ýhľadou
zpéÍné koupě, soudní exęklltoľ uľčí vydľažite[e losenr.

Přędchozí odstavec neplatí pro dražitele, kteým svědčí předkupní pľávo nebo
V připadě, že bude učiněno stejné podání dľažitęlem, kterému svědčí předkup
zpětné koupě a nebude učiněno podání vyšší, bude udělen příklep dražiteli, jemtrŽ
nebo výhľada zpětné koupě.

výhľada zpětné koupě
ni pľávo nebo vyhľádá
svědčí předkupní právo

XVlI. Po skončęní đražby bude v systému elektľonických dľažęb zveřejněna osoba, [<tęľá učinila nejvyšší
podání v ďľaŽbě a výše nejvyššílto podání.

xvIII. Usrresení o příklepu se v elektľorrické podobě meíejní rra úřední descę soudnílro exekutoľa a
doľučí se osobám podle ustanovení $ 336k o.s.ř.

Xĺx. Soudní exękutor tímÍo žádá obecní úřad' v jehož obvodu je dľaŽená nernovitá věc. aby tuto
dražębní vyhlášku nebo podstatrrý obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.

Poučení: Pľoti tomuto usnesení nęní odvolání přípustné.

Jako dľaŽitęl nesrní vystupovat soudci, zaměstnanci sotldťl, povinný, manžel povinného,
vydľažiÍel uvedený v $ 336m odst. 2 ati,jimžv nabytí věci bľání zvláštní předpis.

Vydľažitel. kteľý nezaplatí ani v dodatečně uľčené ĺhůtě nejvyšší podání, je z účasti v další
&aźbé vyloučen v souladu s ustanovenítn $ 336h odst.4 o.s.ř., aje povinen nahľadit náklady,
kteľé soudnímu exękutoľovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalšírĺ dľažebním
jednáním, škodu, ktęľá vznikla tím, že rrezaplatil nejvyšší podání, a bylo_li při dalším
dľažebním jednání dosažęno nižší nejvyšší podání. ľozdíl na nejvyšším podání v souladu
s ustanovením $ 336n odst. l o's.ř. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydľažitelem.
Převyšuje_li jistota tyto dlulry, zbývající část se vľátí vydľaŽiteli.

V ČesĘch Budějovicích dnę Ű.a1.2023

Mgľ. Jan Škoľpil, soudnĺ exekutoľ v'ľ.
soudní ęxekutor

Exekutoľský úřad České BLrdějovice

MLWléyc, .{q/ ł-oĄ?
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