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Usnesení

o

elektronické

dražb

Soudní exekutor JUDr. Martin R ži ka, Exekutorského ú adu Zlín, se sídlem
Zlín, 2.kv tna 2384 v exeku ní v ci na ízené A: usnesením, které vydal
Okresní soud v Krom íži, na provedení exekuce .j. 12 EXE 1434/2010-12,
ze dne 26.11.2010, na základ vykonatelného exeku ního titulu - rozsudek
. j. 8C 405/2009-70, který vydal Okresní soud v Krom íži dne 26.8.2010,
kterým se ukládá povinnému: Odložilík Josef, Rymice 174, 769 01 Rymice,
r. . 44 09 08/403 zaplatit pohledávku v ástce 63 689,20 K
s
íslušenstvím oprávn né: Odložilíková Marie, Rymice 174, 769 01
Holešov, narozen: 26.3.1952, zast. Mgr. Ji í Mikulenka, advokát,
Palackého 522/6, 769 01
Holešov, I : 662 47 560 B: usnesením, které
vydal Okresní soud v Krom íži, na provedení exekuce .j. 12 EXE 439/2011
- 14, ze dne 31.3.2011, na základ vykonatelného exeku ního titulu rozsudek . j. 8C 405/2009-70, který vydal Okresní soud v Krom íži dne
26.8.2010, kterým se ukládá povinnému: Odložilík Josef, Rymice 174, 769
01 Rymice, r. . 44 09 08/403 zaplatit pohledávku v ástce 499 080,00 K
s p íslušenstvím oprávn né: Odložilíková Marie, Rymice 174, 769 01
Holešov, narozen: 26.3.1952, zast. Mgr. Ji í Mikulenka, advokát,
Palackého 522/6, 769 01 Holešov, I : 662 47 560
rozhodl takto:
I. Na izuje se elektronická dražba, která se koná prost ednictvím
elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz.
as zahájení elektronické dražby je stanoven na den 21. 3. 2012 v 9:00
hodin, od tohoto okamžiku mohou dražitelé init podání.
Ukon ení elektronické dražby je stanoveno na den 21. 3. 2012 v 11:00
hodin.
Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé iní podání (§ 336i odst. 4
o.s. .). Bude-li v posledních p ti minutách p ed stanoveným okamžikem
ukon ení dražby u in no podání, má se za to, že dražitelé stále iní
podání a okamžik ukon ení dražby se posouvá o p t minut od okamžiku
in ní
podání.
Budou-li
poté
in na
další
podání
postup
dle
edcházející v ty se opakuje. Uplyne-li od posledního u in ného podání
t minut, aniž by bylo u in no další podání má se za to, že dražitelé
již ne iní podání a dražba kon í. Podání je bráno za u in né pouze v
ípad , že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zp tn
potvrzeno zasláním zprávy prost ednictvím ve ejné datové sít (e-mailem).
Jako dražitel se m že elektronické dražby ú astnit pouze osoba,
Registrovaným
dražitelem
pro
dražby
probíhající
na
www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražb
se na
www.exdrazby.cz p ihlásí a na ú et soudního exekutora zaplatí
jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v l. V.

která je
portálu
portálu
dražební

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická),
která se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to bu
zm nou již d íve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“
v sekci „M j ú et“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci
„Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání
totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu

www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož
formulá je umíst n na portálu www.exdrazby.cz v sekci „M j ú et“ nebo v
informa ním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz
umíst ného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražb
p ihlásí
kliknutím na tla ítko „ P ihlásit se k dražb “.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí
být ú edn
ov en. V p ípad
právnické osoby, obce, vyššího územn
samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti
podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s. ., jejíž oprávn ní
musí být prokázáno listinou, jež musí být ú edn ov ena, nebo jejich
zástupcem, jehož plná moc musí být ú edn ov ena.
V p ípad elektronického doru ování musí být ádn vypln ný a podepsaný
Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávn ní jej
podepsat, p evedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze
dokument . Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vypln ní
Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší šesti m síc .
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávn ní jej
podepsat, doru í Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi n kterým z
chto zp sob :
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “M j ú et“;
b) zasláním prost ednictvím ve ejné datové sít , a to bu
na adresu
elektronické podatelny exekutorského ú adu: podatelna@euzlin.cz, a nebo
do datové schránky soudního exekutora – ID: s22g8ys
c) Zasláním vypln ného registra ního formulá e držitelem poštovní
licence.
d) osobn v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského ú adu Zlín,
Zlín, 2. kv tna 2384
II.
edm tem dražby jsou tyto nemovitosti:

se všemi sou ástmi a p íslušenstvím ( rod.d m; garáž; pozemky), jak jsou
tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na LV 124 pro katastrální
území Rymice, pro katastrální pracovišt Holešov a tak jak jsou popsány
ve znaleckém posudku znalce Ing. Jana Šímy ze dne 29.8.2011, . 2623376/2011.
Shora uvedené nemovitosti tvo í jeden funk ní celek a budou draženy
s p íslušenstvím a sou ástmi (soubory) jako jeden celek.
III.
Výsledná cena dražených nemovitostí

iní 1 750 000,- K .

IV.
Nejnižší podání se stanoví

ástkou ve výši 1 166 667,- K .

V.
Výše jistoty se ur uje ástkou 250 000,- K .
Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni složit jistotu p ed
dražbou v hotovosti u podepsaného exekutora nebo na ú et tohoto ú adu
vedený .ú. 248 594 498/0300, SOB, a.s., var. symbol 855810. K platb na
et bude p ihlédnuto jen tehdy, bylo-li p ed zahájením dražby zjišt no,
že na ú et exekutora skute
došla.
VI.
S nemovitostí jsou spojena tato práva a závady: nejsou žádné zjišt ny.
VII.
Prodejem nemovitostí nezaniknou tyto závady: nejsou žádné zjišt ny.
VIII.
i rozvrhu rozd lované podstaty se mohou oprávn ný(á), ti, kdo do ízení
istoupili jako další oprávn ní, a další v itelé povinného (povinné)
domáhat uspokojení jiných pohledávek za povinným (povinnou) p iznaných
vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274
o. s. . anebo pohledávek za povinným (povinnou) zajišt ných zástavním
právem na prodávaných nemovitostech, než pro které byla na ízena tato
exekuce, jestliže je p ihlásí
u podepsaného exekutora
nejpozd ji
do zahájení dražebního
jednání. Oprávn ný(á) a ti,
kdo do ízení
istoupili jako další oprávn ní, mohou své pohledávky za povinným
(povinnou) p ihlásit, jen jestliže jim byly p iznány vykonatelným
rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. .
po právní moci usnesení, kterým byla na ízena exekuce prodejem výše
uvedených nemovitostí.
V p ihlášce musí být uvedena výše pohledávky, jejíhož uspokojení se
itel domáhá, a požadovaná výše
p íslušenství této pohledávky.
K p ihlášce musí být p ipojeny listiny prokazující, že jde o pohledávku
iznanou vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným
v § 274
o. s. .
anebo
o pohledávku
zajišt nou
zástavním
právem
na prodávaných nemovitostech. K p ihlášce, v níž nebude uvedena výše
pohledávky nebo jejího p íslušenství, exekutor nebude p ihlížet.
IX.
Exekutor vyzývá oprávn ného (oprávn nou), ty, kdo p istoupili do ízení
jako další oprávn ní, a ostatní v itele povinného, kte í p ihlásili nebo
podle výroku IX. tohoto usnesení p ihlásí u podepsaného exekutora u své
pohledávky za povinným (povinnou), aby sd lili podepsanému exekutorovi,
zda žádají zaplacení svých pohledávek v hotovosti. Nepožádají-li
o zaplacení p ed zahájením dražebního jednání, m že vydražitel dluh
povinného (povinné) v i nim p evzít. P evzetím dluhu nastoupí vydražitel
na místo povinného (povinné); souhlas v itele se p itom nevyžaduje. Jeli pohledávka, do níž nastoupil vydražitel místo povinného (povinné) jako
dlužník, zajišt na zástavním právem na prodávaných nemovitostech, p sobí
zástavní právo v i vydražiteli.
X.
Exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep ipouští prodej výše
uvedených nemovitostí v této dražb , aby je uplatnil u soudu žalobou
podle § 267 o. s. . a aby takové uplatn ní práva (podání žaloby
na vylou ení prodávaných nemovitostí z exekuce) prokázal podepsanému
exekutorovi nejpozd ji p ed zahájením dražebního jednání. Jestliže tak
neu iní, nebude p i provedení exekuce k jeho právu p ihlíženo.

XI.
Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovitosti p edkupní
právo, že je mohou uplatnit jen v dražb jako dražitelé. P edkupní právo
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Zlín
edepsané
touto
vyhláškou pro Doklad o prokázání totožnosti ( l. III.
této vyhlášky) nejpozd ji dva dny p ede dnem, ve kterém má být zahájena
dražba. Soudní exekutor ješt
p ed zahájením vlastní dražby rozhodne
usnesením, zda je p edkupní právo prokázáno a toto usnesení soudní
exekutor
zve ejní
v
systému
elektronické
dražby
na
portálu
www.exdrazby.cz. Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné (336e odst
3) o.s. .).
XII.
Po skon ení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu
www.exdrazby.cz zve ejn na osoba, která u inila nejvyšší podání a výše
nejvyššího podání. Bude-li více dražiteli u in no stejné nejvyšší podání,
bude p íklep ud len nejprve tomu dražiteli, komu sv
í p edkupní právo,
a poté, dražiteli, který byl ur en losem. Tato osoba bude zve ejn na jako
osoba s nejvyšším podáním. Od okamžiku zve ejn ní osoby s nejvyšším
podáním a výše nejvyššího podání b ží ú astník m dražby lh ta pro námitky
proti ud lení p íklepu v délce 24 hodin. Námitky je možné do sídla
exekutorského ú adu doru it v n které z forem p edepsané touto vyhláškou
pro Doklad o prokázání totožnosti ( l. III. této vyhlášky). V p ípad , že
budou podány námitky proti ud lení p íklepu, rozhodne o nich soudní
exekutor usnesením, které zve ejní v systému elektronické dražby. V
ípad ,
že
budou
námitky
shledány
d vodnými,
pokra uje
dražba
edposledním podáním; toto výše tohoto podání bude obsaženo v usnesení,
kterým bude soudním exekutorem rozhodnuto o námitkách, s ur ením
okamžiku, od kterého je možné init další podání. Dražba pokra uje do
doby, dokud jsou
in na další podání ( l. I. této vyhlášky). Proti
usnesení o rozhodnutí o námitkách proti ud lení p íklepu není odvolání
ípustné.
XIII.
íklep bude ud len tomu, kdo u iní nejvyšší podání. K zaplacení
nejvyššího podání se ur uje lh ta 14 dn , která po ne b žet právní moci
íklepu. Nejvyšší podání je t eba zaplatit na shora uvedený ú et
exekutorského ú adu nebo složením v hotovosti u exekutorského ú adu proti
potvrzení. Nezaplatí-li nejvyšší podání v as, soudní exekutor na ídí
op tovnou dražbu
XIV.
Další den po ud lení p íklepu je vydražitel oprávn n p evzít vydražené
nemovitosti s p íslušenstvím, o
emž je povinen uv domit exekutora.
Nabude-li usnesení o ud lení p íklepu právní moci a zaplatí-li vydražitel
nejvyšší podání ve stanovené lh
, stává se vydražitel vlastníkem
vydražené nemovitosti ke dni vydání usnesení o ud lení p íklepu.
P o u

Ve Zlín

e n í: Proti odstavc m III., IV., V. a VII. tohoto usnesení lze
podat odvolání do 15 dn ode dne jeho doru ení u JUDr.
Martina R ži ky, soudního exekutora Exekutorského ú adu
Zlín, se sídlem Zlín, 2. kv tna 2384, jeho prost ednictvím
ke Krajskému soudu v Brn , pobo ce ve Zlín . Proti
zbývajícím bod m tohoto snesení není odvolání p ípustné.
dne 16.1.2012
JUDr. Martin R ži ka
soudní exekutor

