
Exekutorský ú řad Plzeň  - město Radyň ská 9, 326 00 Plzeň  
Soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová 
tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podate[na@soudnieXekutor.com,ID  DS: 8dmg87n 

Č íslo jednací: 106 EX 1791/19-58 
Císlo jednací opr.: 1049EX4319 

USNESENÍ 

Exekutorský kandidát pov ěřený soudním exekutorem JUDr. Jitkou Wolfovou se sídlem Rady ňská 9, 326 00 
Plzeň , jenž byl pověřený provedením exekuce na základě  pověření exekutora kjejímu provedení Č .j. 27 EXE 
378/2019-9, ze dne 4.6.2019, které vydal Okresní soud v Klatovech ‚ kterým byla na řízena exekuce k návrhu 
oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišt'ovna Ceské republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3, IC 
41197518 
proti povinnému: 
k uspokojení pohledávky oprávn ěného ve výši ...............................................80 134,00 K Č  s p říslušenstvím 

rozhodl podle ustanovení § 336b zákona Č . 99/1963 Sb., ob čanský soudní řád (dále jen „OSŘ"), ve spojení 
s ustanovením § 52 odst. 1 zákona Č . 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku ční č innosti (exekuční 
řád, dále jen „EŘ"), a dle ustanovení § 69 E Ř  

takto: 

K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exeku čním příkazem soudního exekutora Č íslo 106 EX 1791/19-21, 
který nabyl právní moci dnem 08.07.20 19 se nařizuje dražební jednání (dražba) a kjeho provedení se vydává tato: 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA 

V souladu s ustanovením § 336b OS Ř  se na řizuje jednání k provedení dražby nemovité v ěci povinného: 

i1L 
1. 	Nařizuje se první dražební jednání, které se koná elektronicky prost řednictvím elektronického systému dražeb na 
adrese: 

www.exdrazby.cz  

Zahájení elektronické dražby: 12.03.2020 od 09.00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé č init podání). 

Ukon čení dražby: Dražba se koná, dokud dražitelé Činí podání (§ 336i odst. 4 OSŘ) nejméně  však do 13.03.2020 do 
09:00 hodin (nej časnější možný okamžik skončení dražby). Bude-li v posledních p ěti minutách p řed stanoveným 
okamžikem ukončení dražby uč iněno podání má se za to, že dražitelé stále Činí podání a okamžik ukončení dražby se 
posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle p ředcházející věty se 
opakuje. Uplyne-li od posledního u č iněného podání p ět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že 
dražitelé již ne činí podání a dražba kon čí. Podání je bráno za uč iněné, pouze v p řípadě, že bylo systémem 
elektronických dražeb dražiteli zp ětně  potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu p řijatých podání a taktéž je 
dražitel potvrzeno e-mailem. 

II. P ředmětem dražby jsou následující nemovité v ěci: 

Okr-:,z: CZ0322 Klatovy 	 Obec: 556254 Horaždbvice 

Kat.území: 641855 Horažďovice 	 Liet v1atnictvi; 2898 

Poučeni: 
Pokud Vám byl tento dokument doru čen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doru čovaný prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, který je platný i bez t ěchto náležitostí. Dle ust. § Pb stavovského p ředpisu Exekutorské komory České republiky - kancelá řský řád, 
k písemné žádosti ú častníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doru čen, se zašle el. poštou na cl, adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v el. podobě  a podepsaná podle § 16a nebo se p ředá účastníkovi v sídle ú řadu na technickém nosi č i dat. 



B. Nemvi to U 

Jnotky 

Typ 	spc1 ľ nýcl2 ást:h C. 	 n o t 	 'yuiU 	 pů cicchrny 	 7edntkv 	 nmovitsi 
1077/8 	byt 	 obč .z. 	 655/7709 
Vymezeno v: 

Pari St. 1674 	zastavěná plocha a nádvoří 	 236m2 
Tustí 

 
Je 	 lloraždbvice, č .p. 1077, byt.dům, IV 2844 

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště  Klatovy 

Oceňovaná nemovitá věc leží v ulici Na Vápence na konci obytné zástavby. Jedná se o budovu, kde v 1. PP jsou 
společné prostory, sklepní kóje s drátěnou výpiní a v 1. a 3. NP jsou byty a vpod/croví dva byty. Byt o velikosti 1 +2je ve 
3. NP vlevo, není osazen osobní výtah. Nemovitost je napojena na všechny inž. sít ě. 

K nemovitým věcem náleží následující p říslušenství: přípojky, předložené schody. 

III. Výsledná cena dražených nemovitých v ěcí určená usnesením soudního exekutora č.j. 106 EX 1791/19-51 Činí 
částku: 581.180,- Kč . 

Minimální p říhoz se stanoví ve výši 10.000,- Kč . 

IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou t řetin výsledné ceny dražených nemovitých věcí a jejich příslušenství, práv 
ajiných majetkových hodnot pat řící k draženému celku, tj. na Částku: 387.454,- K č . 

V. Výši jistoty určuji (max. třemi čtvrtinami nejnižšího podáni) na částku 90.000,- Kč . Zájemci o koupi dražených 
nemovitostí jsou povinni složit jistotu p řed dražbou, a to v hotovosti do pokladny exekutorského ú řadu nebo na účet 
soudního exekutora č . 174407484/0300, vedený u CSOB a.s. pod variabilním symbolem 179119 a specifickým 
symbolem, kterým je rodné číslo fyzické osoby - ú častníka dražby nebo ICO právnické osoby - ú častníka dražby. 
K platbě  na účet soudního exekutora bude p řihlédnuto, jen bude-li hodnověrným způsobem před zahájením dražebního 
jednání prokázáno, že platba na ú čet 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 
www.exdrazby.cz , prokáže svou totožnost zp ůsobem uvedeným ve výroku f) této vyhlášky a p řihlásí se k této dražbě . 

VI. Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní č i předkupní práva, která prodejem nemovitých v ěcí v dražbě  
nezaniknou, nebyla zjištěna. 

VII. Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Uč iní-li více dražitel ů  stejné nejvyšší podání, udělí soud 
příklep nejprve tomu dražiteli, kterému sv ědčí p ředkupní právo nebo výhrada zpětné koupě . Není-li příklep takto 
udě len, udě lí jej dražiteli, který podání u č inil jako první. 

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité v ěci s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího 
podání, nejdříve však po uplynutí 15 denní lh ůty ode dne zve řejnění usnesení O příklepu k podávání návrh ů  na 
předražek v souladu s ustanovením § 336ja odst. I OSR. Byl-li však podán takový návrh, nemovitou v ěc 
s příslušenstvím lze p řevzít dnem následujícím po dni, kdy bylo p ředražiteli doru čení usnesení o p ředražku. 

Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité v ěci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o p říklepu právní moci a 
zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p říklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité v ěci 
s p říslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a p ředražek byl zaplacen, a to ke dni vydání. 

VIII. Soudní exekutor v y z ý v á každého, kdo má právo, které nep řipouští dražbu dle ustanovení § 52 EŘ  ve spojení 
s ustanovením § 267 OSR, aby je uplatnil u soudu, a aby takové uplatn ění prokázal u soudního exekutora nejpozd ěji 
před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude p ři provedení exekuce p ř ihlíženo. 

IX. Soudní exekutor v y z ý v á každého, kdo má k nemovité v ěci nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné 
právo nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu, vým ěnkáře, 
je-li součástí vým ěnku právo bydlení nebo oprávn ěného z věcného b řemene bydlení, aby takové právo soudnímu 
exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne p říklepem nebo v případě  zemědě lského pachtu 
koncem pachtovního roku. 

Poucn i: 
Pokud Vám byl tento dokument doru čen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doru čovaný prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, který je platný i bez t ěchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského p ředpisu Exekutorské komory České republiky - kancelá řský řád, 
k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doru čen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost 
vyhotovená v cl. podobě  a podepsaná podle * I 6a nebo se p ředá účastníkovi v sídle ú řadu na technickém nosič i dat. 



Jako dražitel nesmí vystupovat soudní exekutor, zam ěstnanci Exekutorského ú řadu Plzeň-město soudního 
exekutora JUDr. Jitky Wolfové, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 OSR a ti, 
jimž v nabytí věci brání zvláštní p ředpis. 
Fyzická osoba může dražit jen osobn ě  nebo prost řednictvím zástupce, jehož piná moc byla ú ředně  ověřena. 
Za právnickou osobu, obec, vyšší územn ě  samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v § 21, 21a a 
21b OSR, které své oprávnění musí prokázat listinou, jež byla ú ředně  ověřena, nebo jejich zástupce, jehož 
piná moc byla ú ředně  ověřena (* 336h odst. 1, 2 OS Ř). Totožnost fyzické osoby bude prokázána ob čanským 
průkazem nebo cestovním pasem, existence právnických osob výpisem z obchodního rejst říku nebo jinou 
zákonem stanovenou ú řední listinou, dokládající právní subjektivitu právnické osoby. 

Vydražitel, který nezaplatí ani v dodate čně  určené lhůtě  nejvyšší podání, je z účasti v další dražb ě  vyloučen 
(* 336h odst. 4 OSR), a je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a ú častníkům vznikly v 
souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li p ři 
dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání (§ 336n odst. 1 OSR). 
Na tyto dluhy se zapo č ítá jistota složená vydražitelem. Neposta čuje-li k úhradě  dluhů  složená jistota, podá 
soudní exekutor k vymožení pot řebných částek návrh na na řízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proti 
takovému vydražiteli. 

V Plzni, dne 9.1.2020 
JUDr. Mgr. Otakar Koutenský, 
v.r. 
Exekutorský kandidát 
pověřený soudním exekutorem 
JUDr. Jitkou Wolfovou 

Za správnost vyhotovení: 
Kristýna Grätschová 

Rozdělovník: 

Na základě  ustanovení § 336 c) odst. 1 OSŘ je dražební vyhláška soudním exekutorem zasílána: 

- oprávněnému, dalšímu oprávněnému, povinnému, manželu povinného (jsou-li p ředmětem prodeje nemovité v ěci vjejich 
společném jmění), 

- osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovitým v ěcem předkupní právo, zástavní právo nebo výhradu zp ětné koupě  
- osobám, jej ích nájemní či pachtovní právo vým ěnek nebo právo odpovídající věcnému břemeni zaniklo, 
- osobám, které již p řihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a p ř íslušnými 

listinami je prokázaly, 
- finančnímu úřadu, vjehož obvodu je nemovitá věc, 
- obecnímu úřadu, vjehož obvodu je nemovitá věc, 
- finan čnímu úřadu, vjehož obvodu má povinný své bydlišt ě  (sídlo, místo podnikání), 
- obecnímu ú řadu, v jehož obvodu má povinný své bydlišt ě  (sídlo, místo podnikání), 
- těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpe čení, příspěvek na státní politiku zam ěstnanosti a pojistné na ve řejné zdravotní 

pojištění, 
- př íslušnému katastrálnímu úřadu, 
- obecnímu úřadu obce s rozší řenou působností, vjehož obvodu je nemovitá v ěc. 

Na základě  ustanovení * 336 c) odst. 3 OS Ř  obecní ú řad uveřejní dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah na své ú řední desce až 
do doby konání dražebního roku. 

Pou čeni: 
Pokud Vám byl tento dokument doru čen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doru čovaný prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb, který je platný i bez t ěchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského p ředpisu Exekutorské komory České republiky - kancelá řský řád, 

k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doru čen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost 

vyhotovená v el. podobě  a podepsaná podle * 16a nebo se p ředá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosi č i dat. 


