
Číslojednací: 106  EX 4895/10-158
Číslojednaci'opr.:

USNESENÍ

Exekutorslý kandidát pověřený soudním exekutorem Julh. Jitkou Wolfovou se sídlem Radyňská 9, 326 00
Plzeň, jenž byl pověřený provedením exekuce na základě usnesen]' o nařízení exekuce a pověření exekutora k
jejímu provedení č,j.14 EXE  1211/2010-10, ze dne 08.04.2010,  které vydal Okresní soud v Kolíně ,  kterým
byla nařízena exekuce k návrhu
oprávněného:  Tessile  ditta  services  a.  s.,  Vinohrady  794/45,  63.00,  Bmo,  IČ  28329082,  zast.  Mgr.
PETER OLEJÁR. advokát, Vinohrady 794/45, 63900, Bmo
proti povinnému: JAROSLAV DURST, Voláma 137, 28002, Voláma, nar.
k uspokojení pohledávlqr oprávněného ve výši 968,00 Kč s přl'slušenstvi'm

rozhodl podle ustanovení  § 336b zákona č.  99/1963  Sb.,  občanský soudní řád (dále jen „OSŘ"), ve spojení
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t a k t o:

K prodeji nemovitých věcí povimého postižených exekučním příkúem soudnflio exekutora číslo  106 EX 4895/10-17,
který nabyl právnl' moci dnem 25.02.2011 se nafizuje dražebm' jednání (dražba) a kjeho provedeni' se vydává tato:

DRAŽEBNÍ VYIILÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA
V souladu s ustanovením § 336b OSŘ se nařizLije jednání k provedení dražby nemovitostí povinného:

a)      Předmětem dražbyjsou následující nemovitosti:
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Shora uvedené nemo`Íitosti s příslušenstvím a součásmi tvoří jeden fi]nkční celek a budou draženy společnějako jeden
komplex.

b)      Dražébníjednání se koná elekďonicky prostřednictvím elektroníckého systému dražeb na adrese:

www.exdrazbv.cz

Zaháiení elektronické dražby: 28.04.2021 od 09:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé čirit podání).

Ukoněení dražby: mžba se koná,  dokud dražitelé činí podání (§  336i odst. 4 0SŘ) nejméně však do 29.04.2021  do
09:00  hodin  (nQičasnější  možný  okamžik  skončení  dražby).  Bude-li  v posledních  pěti  minutách  před  stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání má se za to, že  dražitelé stále ěiní podání a okamžik ukončení dražby  se
posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budouli poté činěna další podání, postup dle předcházející věo/ se
opakúe.  Uplyne-li  od  posledního  uěiněného  podání  pět  minut,  aniž  by  bylo  učiněno  daLší  podání  má  se  2B  to,  že
dražitelé  již  nečiní  podání  a  dražba  končí.  Podání  je   bráno  za   učiněné,   pouze  v  pňpadě,   že  bylo   systémem
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k pJsem]é žádosti účasúíka. kterému byl  hstinný stqjnopis tohoto dokumenti]  doručen, se zašle el  poštou na el  adre" uvedenou v žádosti pisemnost
vyhotovená v el  podobě a pdepsaná podle §  16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.



/;:=;1;
ických  dražeb  dTažiteli  zpětně  potvTzeno - podání  se  objeví  on-line v  seznamu  přijatých  podání  a taktéž je
potvrzeno e-mailem.

c)      Výsledná cena dražených nemovitostí určená usnesením soudního exekutora č.j.106 EX 4895/10-135 činí částku:
3  600,- Kč.

d)      Nq.nižší podání  se stanoví ve výši  dvou třetin výsledné ceny  dražených  nemovitosti  a jejich příslušenství, práv a

jiných majetkových hodnot, ti. na částku: 2 400,-Kč.

Minimální přffloz se stanoví ve výši  1  000,- Kč.

e)       Výši  jistoty  urč`iji   ÍJ7Ja):.   Íňgmz.  Čh;Jíw?ci773j.  %/nfžší%  podáíií)  na  částku   1  000,-  Kč.  Záiemci  o  kc)upi  dražených
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K platbě na účet soudního exekutora bude přihlédnuto, jen bude-li hodnověmým způsobem před zaháiením dražebního

jednání  prokázáno,  že  platba  na  účet  soudního  exekutora  také  došla.  Platba  musí  být  provedena  pod  variabilním
symbolem,  který  bude  dražiteli  sdělen  soudním  exekutorem  poté,  co  se  stane  Registrovaným  dražitelem  na  portálu
uww.exdrazbv.cz, prokáže svou totožnost způsobem uvedeným ve výroku D této vyhlášky a přihlásí se k této dražbě.

f)       Jako  dražiteL  se může  elektronické  dražby účastnit  pouze  osoba,  která je  Regisďovaným dražitelem  pro  dražby
probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazbv.cz přihlásí
a   na   účet   soudního   exekutora   zaplatí   dražební  jistotu   ve   výši   stanovené   touto   dražební   vyhláškou   v   čl.   V.
Registrovaným  dražitelem  se  stane  každá  osoba  (Szická  i  právnická),  která  se jako  dražitel  registnije  na  portálu
w\w.exdrazb a to  buď  změnou již  dříve  provedené  základní  registrace  na  „Registi.aci  dražiteLe"  v  sekci  „Můj
účet",  nebo  se  rovnou jako  dražitel  registnúe  v  sekci  „Rqgistrace".  Registrovaný  dražiteL  prokáže  svou  totožnost
„Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www,exdrazb\r.cz"  (dále
jen „Doklad o prokázání totožnosti"), jehož fomulářje umístěn na portálu www.exdrazbv.cz v sekci „Můj účet" nebo v
infbrmačním banneni detailu této dra`žby na portálu www.exdrazbv.cz umístěného v sekci „Mqje dražby" poté, co se k
této  dražbě  přihlásí  kliknutím  na  tlačítko  „  Přihlásit  se  k  dražbě".  Podpi§  Registrovaného  dražitele  na  Dokladu  o
prokázání totožnosti musí být úředně ověřem nebo musí být dokLad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán
kvalifikovaným  podpisovým  certifikátem.  V  případě  právnické  osoby,  obce,  vyššího  územně  sainosprávného  celku
nebo  státu  musí  být  Doklad  o  prokázání  totožnosti  podepsán  osobou  uvedenou  v  ust.  §  21,  21a  a  21b  o.s.ř.,  jejíž
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podepsat  musí  být  doničeny  soudnímu  exekutorovi  některým  z  níže  uvedených  způsobů  a  v  případě,  že  původně
písemné dokumenty budou doručovány elektronicky, musí být převedeny do elektronické podoby fbmou autorizované
konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Regisďovaným dražitelem ke dni
konání této  dražby  starší  Šesti  měsíců.  Doklad  o  prokázání totožnosti  s  listiny  prokazujícími  oprávnění jej  podepsat,
doručí Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

1. Uložením na poitálu www.exdrazbv.cz v sekci "Můj účet"
2. Zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě,  a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu
nebo do datové schránky soudního exekutora
3. Zasláním v písemné fbmě držítelem poštovní licence.

Příhozy  se  činí  tak,  že  do  příslušného  okénka  dražítel  vypíše  částku  příhozu  a  pot\n.zením  Qclikem)   na  tlačítko

„Přihodit" je  podání  učiněno.  Jednotlivé  příhozy  všech  dražitelů  a jQ]ich  výše jsou  chronologicky  a  časo`hš  za  sebou
řazeny  a vždy  bezprostředně zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci  zobrazení  iníbrmací  o této  dražbě.  Pro
aktuální  zobrazení všech  infórmací  o tom je nutné  průběžně  provádět aktualizaci  webové  stránky  použítím tlačítkem
nebo odkazem „Aktualizovat" (F5).

Dražitel.i,   kteiý   nedisponuje   technickým  vybavením   pro   sledování   dražby,   soudní   exekutor  umožní   dražite]i   po
předchozí písemné žádosti přístup k technickému vybavení v úředních hodinách v sídle Exekutorského úřadu. Písemná
Žádost musí být do sídla úřadu doručena nejpozdě]i tři pracovní dny přede dnem, ve kterém se má eLektromcká dražba
konat

g)      Práva a závady spojené s nemovitostmi nebyly zjištěny.

h)      Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, nebyly ziištěny.

Poučení:
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k písemné žádosti účasmika, kterému byl listinný stejnopis tohoto  dokumentu doručen, se zašle el   poštou na el   adresu uvedenou v Žádosti pisemnost
vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle §  16a nebo se předá účastnlkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.



/) Vydražitel je  oprávněn  přev2]-t vydražené nemovitosti  s příslušenstvi'm  dnem  následujícím  po vydání usnesení  o
příklepu.  0  tom je  vydražitel  povinen  vyTozumět  soudnmo  exekutora.  Vydražitel  se  stává  vlastnikem  vydražených
nemovitostí s příslušenstvím, nabylo-li  usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání,  a to ke dni vydání
usnesem'  o  příklepu  (§  336L  odst.   1  a  2  0SŘ).  K zaplacení  nejvyššiho  podán['  se  stanoví  lhůta jednoho  měsíce,  která

počne běžet dnem právní moci usnesení o přiklepu

j)       Přj  rozvrhu  podstaty  se  mohou  oprávněný,  ti,  kdo  do  řízení  přistoupili  jako  další  oprávnění,  a  dalši'  věřitelé
povinného domáhat uspokoj eni' jíných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zaj ištěných zástavni'm právem, než
pro  které  byla  nařízena  exekuce,  jestliže je  přihlásí  nejpozději  do  zahájení  dražebnmo  jednánl',  jest]iže  v  přihlášce
uvedou  výši   pohledávky   a  jejLho  příslušenství  a   prokáží-li  je  příslušnými   listinami.   K  přihláškám,   v  nichž  výše

pohledávky iiebo jejiho přl'slušenství  nebude   uvedena, se nepřihlíží.

k)      Oprávněného a ty, kdo přistoupili do ři.zení jako další oprávnění, jakož i ostatní  věřitele povinného, kteří  požadují
uspokojeni'  svých  pohledávek  při  rozvrhu  podstaty,  tímto  vyzývám,  aby  sdělili  soudnímu  exekutorovi,  zda  žádají
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věřitele  se  nevyžaduje.   Je  -  li   pohledávka,   do  ni'ž  vydražitel   nastoupil   místo  povinného  jako   dlužník,   zajištěna
zástav"'m právem na prodávaných nemovitostech, působí zástavní právo vůči vydražiteli.

1)       Každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 0SŘ), timto vyzývám, aby toto právo uplatiiil u soudu a
aby  takové  uplatnění  práva  prokázal  soudnímu  exekutorovi  nejpozději  před zahájením  dražebni'ho   jednání, jinak   k
jeho  právu  nebude pň provedeni' exekuce přihlíženo.

m)      Osoba  odpovědná  za  spiávu  domu  a  pozemku, jde-li  o  prodej jednotky  v  domě,  se  může  domáhat uspokojeni'
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uvedena, soudni' exekutor odmítne.

n)      Osoby, které maji' k draženým nemovitostem předkupm' právo, tímto upozorňuji, že toto své právo  mohou uplatnit
jen v  dražbějako  dmžitelé a dále, že udělením příklepu předkupní právo zaniká.

o)      Vyjma  dražitelů,  kterým  svědči'  předkupni'  právo  nemohou  dražitelé  v  e]ektronické  dražbě  činit  stejné  podání.
Dalši' podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podáni', jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec

přihlíženo,  nebot'  elektroniclý  systém  dokáže  rozlišit  časovou  následnost  příhozů,  byť  k  nim  došlo  ve  zLomci'ch
sekundy.  Pokud  by  přesto  došlo  k  akceptaci  stejného  příhozu  zájemců  a  nebude+li  možno  udělit  příklep  zájemci  s

předkupním právem, pak exekutor určí příklep losem.

p)      V souladu s ust.  §  336o odst.  2 písm.  d) OSŘ,  soudní exekutor učuje, že v případě  stejného podání  bude určen
vydražitelem ten  dražitel]  který toto podání učini' jako prv"'  (bude jako první  systémem  elektronické dražby přijato a
potvrzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, který by hodlal učínit stejné podání jako již dříve učiněné (a nesvědčí mu
předkupní právo),  systémem pouze oznámeno,  že toto podání nemůže mít účinky, na základě kterých by  se mohl  stát
vydražítelem.  Další  podání  tedy  musí  být  vždy  vyšší  než  předchozí  učiněné  podání,  přičemž  jednotlivá  podáni'  se
zvyšují  minimálně o  1  000,-  Kč.  Pokud by  přesto  došlo k akceptaci  stejného  podání více  dražitelů ®yly by  systémem

přijaty v naprosto  stejný okamžik) a nebude-li  možno udělit příklep zájemci  s předkupním piávem, pak exekutor určí
vydražitele losem.

Předchozí  odstavec  neplatí  pro  dražitele,  kterým  svědčí předkupní  právo - v  případě,  že  bude  učiněno  stejné  podání
dražitelem, kterému svědčí předkupní pTávo a nebude učiněno podání vyšší, bude uděLen příklep dražiteli, jemuž svědčí

předkupní právo.

q)      Po  skončení  dražby  bude  v  systému  elektronických  dražeb  zveřejněna  osoba,  která  učinila  nejvyšši'  podání  v
dražbě a výše nejvyššího podání.  Od okamžiku tohoto zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti
uděleni'  přiklepu  lhůta  15  min,  ve  které  mohou vznést  námitky  proti  udělení  příklepu.  V  přl'padě,  že  budou  podány
námitky  proti  udělení  příklepu,  rozhodne  soudni'  exekutor  o  těchto  námitkách  usnesením,  které  2veřejní  v  systému
elektronické  dražby.  V případě,  že budou námitlq7  shledány  důvodnými,  pokračuje  dražba vyvoláni'm předposledni'ho
podáni'  -  toto  vyvolání  bude  provedeno  v  usnesení,  kterým  bude  rozhodnuto  o  námitkách.  Zároveň  bude  v  tomto
usnesení rozhodnuto odkdy a dokdyje možno činit další podáni'.

r)       Usnesení  o  příklepu  se  v  elektronické  pc)době  zveřejní  v systému  elektronické  dražby  a  domči'  se  osobám  dle  §
336k OSŘ.
Poučeni
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doničovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,   kteý  je  platný  i  bez  těchto  náležitostí   Dle  ust   §   17b  stavovského  předpisu  Exekutorské  komory  České  republiky  -kancelářský  řád,
k písemné žádosu účastnlka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el   poštou na el   adresu uvedenou v Žádosti písemnost
vyhotovená v el  podobě a podepsaná podle §  16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat



/Fes Odůvodnění

neseni'monařízeni'exekuceapověřeni.exekutora,kterévydalOkresni'soudvKoli'ně,podč.j.14E}E1211/2010-10,

qie 08.04.2010 a které nabylo právní mcw=i dnem 04.11.2010, byl soudní exekutor pověřen provedením exekuce proti
povimému. K provedeni' exekuce vydal soudiú' exekutor exekuční příkaz prodejem nemovitostí povimého č.j.  106 EX
4895/10-17.  Exekučni' příkaz nabyl  právní moci  dnem  25.02.2011.  Výslednou cenu  nemovitosti', jakož  i  závady,  které
prodejem v dražbě nezaniknou,  soudní exekutor učil  na základě posudku 2nalce  usnesením  č.j  106 EX 4895/10-135,
které nabylo právní moci  dnem  19.11.2020.  K realizaci dražby soudni' exekutor nařídil dražební jednáni', jak je uvedeno
v tomto usneseni'.

Poučeni':   Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávněný, ti kdo do ři'zení přistoupíli jako dalši' oprávněni',

povimý  a  osoby,  které  mají  k nemovitostem  předkupni'  právo,  věcné  právo  nebo  nájemm'  právo  a  osoby,
které přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem.  Odvolání mohou
oprávněné   osoby   poda{   do   15   dnů   ode   dne   doručení   tohoto   usneseni'   ke   Krajskému   soudu   v   Praze
prostřednictvím podepsaného soudni'ho exekutora.
Odvoláni' jen proti výrokům uveden]m pod písmeny a, b, g), i) až r) není přípustné.
Jako  dražitel  nesmi'  vystupovat  soudni'  exekutor,  zaměstnanci  Exekutorského  úřadu  Plzeň-město  soudnffio
exekutora JUDr. Jitky Wolfové, povimý, manžel povínného, vydražitel uvedený v § 336m odst.  2 a ti, jimž
v nabytí věci brání zvláštn]' předpis.
Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvi'm zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena.

Zanbapg#íium:;:á,o:ův:ěě,:nzs;;s?Í?o]#2os::n;t,:íÍ:;!,ÍaonsŤp;dí;:oévgoába;#:uiv:;1:eíe:|šaáot2::iJ:e;aoíg
průkazem  nebo  cestovni'm  pasem,  existence  právnických  osob  výpisem  z obchodniho  rejstříku  nebo jinou
zákonem stanovenou úředni' listinou, dokládaj ící právni' subjektivitu právrické osoby.
Vydražitel,  který  nezaplati'  ani  v dodatečně  určené  lhůtě  nejvyšši'  podáni',  je  povinen  vrátit  nemovitostí
povimému  a  nahradit  náklady,  které  soudni'mu  exekutorovi  a  účastníkům  v2nikly  v  souvíslosti  s dalším
dražebni'm jednáním,  škodu, která vznikla tím,  že ne2aplatil nejvyšší podání, a,  bylo-li   při  dalši'm dražebním

jednání  dosaženo  nižší  nejvyšší  podání,  rozdí]  na  nejvyšším  podáni'.  Na  tyto  závazlqy  se  započítá jistota
složená  vydražitelem.  Nepostačuje-li  k  úhradě  závazků  složená jistota,  podá  soudní  exekutor  k  vymožení
potřebných částek návrh na nařízeni' výkonu rozhodnutí nebo exekuce proti takovému vydražitel i.

Usnesení se doručuje do vlastni'ch rukou oprávněnému, povinnému, manželu povimého je -li nemc)vitost v
SJM,  osobám,  o  nichž je  soudnímu  exekutorovi  známo,  že  mají  k  nemovitostem  předkupm'  právo,  věcné
právo  nebo  nájemní  právo,  a  osobám,  které již  přihlásily  své  vymahatelné  pohledávky  nebo  pohledávky
zajištěné zástavním právem  za povínným a příslušnými listinami je prokázaly.
Usnesení se dále doručuje finančm'mu úřadu a obecni'mu úřadu, v jejichž obvodu jsou nemovitosti a vjejichž
obvodu  má  povimý  bydliště  (si'dlo,  místo  podnikáni'),  a  to  spolu  s exekučni'm  příkazem,  pokud jim  nebyl
dříve doručen, těm, kdo vybírají pojismé na sociálni' zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
a  zdravotni'  pojištěni',  při'slušnému  katastrálnímu  úřadu,  obecni'mu  úřadu  obce  s  rozšířenou  působností,  v

j ehc)ž obvodu jsou nemovitosti.
Dražebni' vyh]áška se v den jejiho vydání vyvěsi' na úřední desce exekutora.  Soudní exekutor požádá obecní
úřad,   v  jehož obvodujsou nemovitosti,   aby   vyhlášku   nebo  její   podstatný   obsah uveřejnil způsobem   v
místě    obvyklým,    a    příslušný    katastrálni'  úřad,  aby  vyhlášku  nebo jeji'  podstatný  obsah  uveřejnil  na  své
úředm' desce.

V Plzni,  dne  17.3.2021

Za správnost vyhotovení :
Kri stýna Grátschová

JUDr. Mgr. Otakar Koutenský,
V.r.

Exekutorský kandi dát
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Jitkou Wolfovou

Poučení-

?[:žš8,Vká#:tep?;°m;°íub:žn:ědců:č:á,:ž:t:::;kuDrťťt"§b;7bp°sdtip;SoUv'sJkee9hnoa;eře°#skuu:::±St°o:čk°évFoyi:r;SĚedsk`éc:gugíů;°Z_°Vkaat::ee,Pá::#V?;Cd:
k písemné Žádosti účastiíka, kterému byl  listinný  stejnopis tohoto dokumentu  doručen, se zašle el. poštou na el   adresu uvedenou v Žádosti písemnost
vyhotovená v el  podobě a podepsaná podle §  16a nebo se předá účastníkovi v si`dle úřadú na technickém nosiči dat


