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DRAžr,nNÍvyHLÁšre

Mgt. Zdeněk Ráček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou, se sídlem Kpt, Jaroše 256, 595 01 \relká
Bíteš,pověřenýke zpeněžení zajištěného majetku prostřednictvím dražby la záHadě Smlouvy o dalšíčinnosti soudního
exekutora uzavřené dne 2ó.08,2019 snavthovatelem Insolvenční agenťura v,o.s., ICO: 29115540, se sídlem Západní
1448/16,3ó0 01 Karlolry Vary insolvenční sptávce dluznfta Madimíra Btaulrrra, tat. 19.04.1954, IČ 4452532a,bytern a
místem podnikání Úa"W 212, 131 63 Perštejn (dále také jen ,,navrhovate1') se souh]asem soudu rysloveném usnesením
Ktajského soudu v Ústí nad Labem č.'. KSUL 4ó INS 11945/2013-8-59 ze dne 3.g.2}Ig,vydává toto

USNESENÍ
o NAŘíznxí oRAžEBNíHoJEDxÁNí

Nařizuje se dtažba, která se koná elektronicky ptostředtrictvím elekttonického systému dtažeb na adtese
dtažebníhosefveru: htql: / /drazby.exekutorracek.cz/
Zaháieni elektronického dtažebnfllo jednánije stanovené na23.10.2019 v 09.00 hodin, kdy od tohoto okamžiku mohou

I.

registrovaní dtažitelé činit podání.

UkonČeníelektronické dtažby: neidiíve dne 23.10.201,9 v 10.00 hodin. Dnžba se však koná, dokud dtažttelé činípodání.
Mgt. Zdeněk Ráček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Žďárt naa Sázavol nevyz,ýruá dnžitele, aby činili l7ššípodání, a
neupozotňuje dtažitele, že bude uděIovat příkl.p. Bude-li v posledních pěti minutách před časem ukončení&ůby učiněno
podáru, posouvá se čas ukončeru dtzžby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno r,yšší
podánÍ, posouvá se čas ukončení dtažby o pět minut. UplyneJi od poslednfto učiněoéhopodání pět minut, aniž by by,lo
uČiněno r.7Ššípodání, elektronická dtažba se tím končí.Bezprostředně po ukončení&ažby N{gt. Zdeněk Ráček, soudní
exekutor Exekutorského úřadu Žďát nad Sázavowudělí příklep dtzžiteh,,ktery učinil nejvyššípodání . Časy zahájeni dnžby,
ukončení &ažby a časy piflrozů se řídísystémoým časem dtažeblflto sefveru. Sledování dtažby je veřejně přístupné.
Irfonzace 7této drafubní tlhlášful ýoa takté{ pwř/něql na Pottála drafub prouo7ouanébo Exekuíortkoa komomu Českérepubli@,
wawloríaldraryb.t< a soaiasně na weboglch snjnkách www.exekutotacek.c7,

II. Předmětem dtažby ie podíl o velikosti id,.7/3 na niže uvedené nemo,ritosti
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Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkčnícelek, a tak také budou s příslušenstvím a součástmi dtaženy.
Znalecký posudek je k nahlédnutí v detailu dražby ve shora uvedeném elektronickém systému dražeb.
1II. Pořadové

áslo dražebníhojednánt 1. kolo

IV. Výsledná cena drůených nemoviqich věcí činíčástku764.160,- Kč (slovy: sedmsetšedesátčtyfitisícjednostošedesát
korun český-ch ).
V. Nejnižšípodaní se stanoví ve qýši dvou třetin ýsledné ceny nemovitých věcí a jejho pfislušenství, ptáv a 1ných
majetko,qich hodnot patřcích k dtažebnímu celku, a to částkou 509.440,- Kč (slor.y: pětsetdevěttisícčtyřistačtyřicet korun
českých).

VI. VýŠijistoty stanoví soudní exekutot v částce 100.000r- Kč (slovy: jednostotisíc kotun českých).

Vil.

Věcná břemena, wýrněnky a nájelr'ú, pachtovní či předkupní ptáva, která prodejem nemovitých věcí v dtažbě

nezaniknou: nejsou,

VIII. Jako dražitel se můžeelektronické dtažby účastnitpouze osoba, která:

l
č.1.179 F.X1001,6/19-4

_

je registrovaným dražitelem

pto fuůby probftající na, dražebnin sefvefu

http:

/

/ ďtazby.exeklltoxtacek.cz

/ jejŮ

totožnost byla ověřena (venfikována),
_ je přihlášán a na dtažibrr* ..*.rrr http:/ /&azby,exekutorracek.cz/ a zapl*la dtŮebnt iistotu ve 'lýŠta zz Podmínek
stanovených touto draŽební q,hláŠkou.
Zájemaá úč".,v dražebním jednáníjsou povinni neidříve se zafegistfovat (nejsou-li JtŽ zarcgstrováoi) do
.y.té-r, elektronických dnžeÉlaadrese dražebního serveru http:/ /&azby,exekutorracek.czf , a to neiméně 3
dtažby a následně ověřit svou totožnost, některym z následujících zPŮsobŮ:
p.r.orr11í dny před i^U,ei."t
"
to
osob.rě před exekutorem nebo ieho zaměstnzncem po pt<lkázáú totoŽnosti platným uředním PdŮ<azem, a
KPt.JaroŠe
se
sídlem
Sázavou
Žďárnad
vsídte Nigr. ZdeikaRáčka, soudnilro exekutora Exekutorského úřadu

-

-

256, 595bt v.u.a Bíteš, kdy v případě vyllžitl tohoto způsobu právnickými osobami ie nutné předloŽit také
ongbát rrypisu z obchodního r.j.t-řft" nebo ieho uředně ověřenou kopii, které nesmí by,t ke dni konání této dtaŽbY
,tÁi l..ii-ěsíců; v případě zástoupení je zástupce úažitďre povinen předložit plnou moc s uředně ověřenými
podpisy;
,urláorlr" registtačního formuláře s uředně ověřeným podpisem (pňhláška je k dispozici při registraci zájem.ce na
&ůebnrn seťveru htt§t:/ /ďtazby.exekllotracek.cz/ ďo sídla Mgr. Zdeika RáČka, soudnflro exekutota
je
Exekutotského úřadu Žtat nad, Sizavoo se sídlem Kpt. Jatoše 256,595 01 Velká BÍteŠ,kdy v tomto případě
tohoto
vY'uŽta
v
draŽebního
zaháientm
dnem
jeden
přede
den
pracovní
PříPadě
1ednánÍ;
nutné doručení neiméně
způsobu právnický,mi orob^-i p not ré přiložit originál výpisu z obchodního rejstiftu nebo jeho uředně o1ěřeno1
topii, ttere .r.rrrri ny. ke dru ionání té1o dražby staršíšesti měsíců;v případě zastoupení je zást:pce dtaŽitele
povinen piúožitplnoumoc s uředně ověřenými podpisy;
11znár^ný^ elektronickým podpisem - tedy zasl,ánit:rt přihlášky elekttonicky s platným zaruČenýlr. elekttonickím
jeden
podpiseÁ, který splňuje pož"darrky ust. § i zákona 2Ž7 /2000 Sb., o elektronickém podpisu, a to nejméně

d.r.- zahájirr. eiektfonického dražebního iednánÍ, tI^ e-mailovou adresu
'podatelna@exekuLrracek,cz
(pro ťuto možnost je tieba mít platný kvďiírkovaný cert[kát lTstavený certifikaČní

pracorrní d.r. př.d.
autoritou).

účastv elektronickém dražebnímjednán, kteří jsou registrovanými draŽitelt, jejichŽ totoŽrtost byla ověřena a
k této dražbě se na dtažebním serveru bttp://drazb,y.exekttoruacek.czl při}rlásÍ, jsou Povinni zaPlaÍit jistotu ve wýŠi
stanovené ve ýroku VI. tohoto usnesení píed zah$enln elektronické dtaŽby, a to buď:
_ v hotovosti áo pokladny soudního .*.krto." v sídle exekutora, vuřední dny (uřední hodinY vuředních dnech jsou
zveřeiněny na informačnítabuli soudníro exekutora.a na webor,ých stránkách hltp://exekutprracek.cz) nebo

IX. Zálencio

puínoo o" účetsoudního exekutota vedený,, ČSOn a.s., č. ú. 257153227/0300, s uvedením Přiděleného vatiabilníh9
sýmbolu, kteď bude přidělen každérrrl registtovanému a verifikovanému dražiteli, ktery se k dtůbě přihlásÍ, rrrdivrduá]ně.

_

(v případě dtažite|e - fyzické osoby) a identifikaČní ČÍďo
Jako specifický symbol uvede dtažitel své todné číslobez lomítka
pro příjemce uvede draŽitel své jméno aPiljemnt
zpáwi
nebo
piatby
Do
detailu
§ pfipaae ar^irtět" - právnické osoby).
pňhlédnout
lze
exekutota
soudního
,r^
účát
It
platbě
fumu).
ien tehdy, bylo-li před dnem zahájen
i"t'.rr"ari
elektronického dtažebního jednání zjištěno, ženawčetsoudního exekutora také doŠIa.

X. Vydražitel je oprávněn píevzítlrydtažené nemovité věci s příslušenstvímdnem následuiícím po doPlacení nejlryŠŠÍho

poďák, nej&íve ,ršuk po uilyrrotí lhůty k podávání návrhů la píedražek Byl-li však podán takowý návrh nemovité véci
VydraŽitel se
s přísloš.nátvírolze přLvzít'dnem náďedujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předmŽku.
nejryŠŠí
zaplraťl'-h
l
moci
právní
přfl<lepu
o
usnesení
nabylo_li
.
,rě.i
příilošenstvím,
nemovité
rí.em
vyáražené
,rl".t
,árrá
podání, a to ke dni r,rydání usnesení o přfl,lep", Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s PřísluŠenstv'Ím,nab}'lo-li
usn.s.oí o předražku právní moci apíeďtažekbyl zaplacen, a to ke dni ieho r,rydání.

XI. Mg.. Zdeněk Ráček, soudní exekutor Exekutotského úřadu Žďát

nad Sázavou vyzý.řákaŽdého, kdo má právo, které

nepřipáuští dtažbu, aby ie uplatnil u soudu a aby takové uplatnění púvaprokázal nejpozději pieďzahájenim draŽebního
jednilfli,iinak k jeho ptárIu nebude při provedení rýkonu rozhodnutí přihlíženo.

XII. Mgt, ZdelěkRáček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Žďirr nadSázavotl\ryzý\rá kaŽdého, kdo má k nemovité
věci nálemní či pachtovní právo, r,l-měnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastíu nemovitostÍ, které není uvedeno ve
rryroku VII. téá &ůebk q,,hlá8ky, nejde-li o nájemce bytu, ýměnkáIe, je-lt součástíýměnku právo bydlení nebo
oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudu ozttáml], a doloŽil ho listinami, iinak takové Ptávo
zanikne přftlepem nebo v případě pachtu koncem pachtovního toku.

XIII. Mgt. Zdeněk Ráček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Žďát naďSázavo,tlupozorňuje

dtaŽite|e, Že se nepřipouŠtÍ,

aby nejr,lrššípodání bylo doplaceno úvětem se zřizenkn zástavnftto právz nz vydtaŽené nemovitosti.
1\{gr. Zdeněk Ráček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Žďát nad Sázavotl upozorňuie osoby, které rr:'ďlÍk
nemovit]sti předkupní právo nebo ýhradu zpětné koupě , že \:to mohou uplatnit ien v dražbě 1ako dtaŽitelé a Že udělením
příklepu pře-dkupní-prirro.r.bo ýintzďa zp€:mé koupě zaniká, nejde-li o předkupní ptávo stavebníka kpozemku nebo
,rt".t ,rt po".Ň1, Éprávu stavby, předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a v|astnkz Pozemku ke stavbě nebo
"
zákotnépiedkupní právo, která udělením příklepu lezankají. Hodtá-li někdo uplatnit pá dtaŽbě své PředkuPní Právo nebo
elektronického draŽebního jednání (§
ýhtadu "petre to"pě, musí je ptokázat nejpozději 3 pracovní dny před zahájeún
lioo odst. 1 písm. h o.s.ř.,). \i té1o lhůtě ,rl.rri bl;t uplatnění předkupnflro ptáva nebo r.ryhtzdy zpětté koupě vČetně důkazů
k jeho ptokizini doručeno soudnímu exekutorovi Soudní exekutor (exekutotský kandidát) bezPtostředně Před Časem
,Áair1; elektronické &ažby, na které se ďtažba koná, rozhodne usnesením, zda předkupní právo nebo ýhtada zpětné

XIV,

koupě je ptokázálo. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto usnesení bude zveřejněno při zahájen
elekttonické drůby on-line v elektronickém systému dtažeb la adrese http://drazby,exekutorracek,cz/.
Mgt. Zdeněk Ráček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Žďfu nad Sázavow upozorňuje, že pozemek, na kte4i se
vztahlje nažizeni exekuce, je zxižen právem stavby, Ize-Ii tuto skutečnost zjisút z veřejného seznaínu.

XV. Jako

dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů,
povinný, rmm,žel povinného (pfipadně by-růý mmželfta) povinného, pokud jsou postiženy nemovitosti dosud ve
společném jmění manželů, r,rydražitel uvedený v § 336m ost, 2 o.s,ř. a da],e i, kterym v nabytí věci brání zvláštrtl púvrlt
předpis.

XVI. Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e.ř.

neuptar,,uje bližšíinformace a podrobnosti ohledně dtažtte\e, lrychází soudní
exekutor subsidiámě ze zákona č, 26/2000 Sb., zákon o veřejný,ch ďražbách, ktery dražebnftovi ukládá povinnost, že osoby
a věci musí být označovány způsobem r,rylučujícím1eJich záměnl. U íyzické osoby musí jít o takové označeni, kteté
jednoznačně rylučuje zárr'ěnll osob, přičemžnezpochybnitelným identifikátorem je todné čísloýzické osoby, které však
podléhá zvláštnímu težimu. V případě dtzžby nemovitostí katasttální uiad lryžadule identifikaci lrydtažitele jeho rcdným
číslem.Z tohoto důvodu je v &ažebru ptaxi v tozpotu se žákonem na ochranu osobních údajůobryklé , že ýzická osoba se
jednoznačně identifikuie sqim todným číslem,Pto zptacování těchto údajůplatí zvláštn režim dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochtaně osobních údaiů.Na záJrJaďě ýše uvedené skutečnosti soudní exekutot poučuie všechny dtažttele, že bude pto
jejich regstracilryžadovat sdělení todného čísla,iinak budou lryloučertt z dražby (neýká se právnických osob jako dražitelu).
Při samotné dražbě nemovitostí 1tž dtažitelé o této skutečnosti nebudou soudním exekutorem poučováni.

X\rTI. V systému elektronických dtažeb je zaznamelán přesný čas jednotlirych podání, a tvdiž nemůžebýt učiněno shodné
podání. Další podání tedy musí býlt vždy lryšší,jinak k němu nebude přihliženo. Jednotlivá podání se zlryšujíminimá]ně o
částku uvedenou v čl. V, in fine, To neplatí pto dtažitele, kterym svědčípředkupni ptávo, tito jsou před udělením pří<lepu
systémem ýyzýTá^ín k lrrržitípráva uplatnit předkupní ptávo za dosažené nejvyššípodání.
Iednoďivá oodání se zwšuiíminimálně o 10,000.-Kč.

XVII. Usnesení o příklepu bude spolu

s rýzvou pro při}rlášené věňtele r,l,věšeno po dobu 15 dflů na elektronické uřední
desce soudního exekutota na webo-"1rh stránkách www.exekutouacek.cz (§ 336k o.s.ř.)

Nezaplatí-li r,7dražitel neji,ryššípodání ani v dodatečnélhůtě, soudní exekutor (exekutorský kandidát) naádí dalšídtažební
jednání (§ 69 e.ř. ve spoiení s § 33óm odst. 2 o.s.ř.).

X\III. Prohlídka ďtnžené nemovité věci není organizována, zájetnci se mohou s nemovit}mi věcmi individualně seznámjt.
Blřšíinformace ie možno zjisit ze znaieckého posudku zveřejněného na webo,"rych stránkách soudního exekutora případně

fyzickým nahlédnutím v sídle soudnr|ho exekutota po předchozí domluvě.
ÚČast účastnkaa drůitele, kterlí nemá přístup k technickému zaiizeni k účastrta dtažbě, zajistí soudní exekutor na
písemnou žádost doručenou nejméně 5 dnů před konáním dražby.

P o u če n

í:

Protitomuto usneseníneníodvolánípřípustné.
Ve smyslu ustanovení § 17b odst. 1 Stavovského předpisu Exekutorské komory Ceské republiky,
kancelářského řádu, můžebýt listinný stejnopis lryhotoven za součinnosti ptovozovatele poštovních
siužeb prostřednictvím tzv. hybridní pošty, a píoto nemusí blfu takto lyhotovená listina opatřena
podpisem a otiskem uředního razítka soudního exekutora. Dle ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu, k
písemnéžádosú účastnfta,kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektonickou poštou na
elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vy,hotovená v elekttonické podobě a podepsaná dle
ust. § 1óa kancelářského řádu nebo se předá účastnftovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Ve Velké Bítešidne 10.09.2019
Mgt. Zdeněk Ráček
soudní exekutor

Toto usnesení se doručuje:
1. Navrhovatel
2, obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc + žádáme obecní úřad, v iehož obvodu je nemovitá věc, aby
ryhlášku nebo ieií podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obryklým
příslušnémukatastrálnímu úřadu,
4. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejtchž obvodu je nemovitá věc
3.
5.

Úřední deska,

č. j.179
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