
Exekutorský úřad Praha 8

JUDr. Katarína Maisnerová
soudní exekutor

EX 00001/1 1

soň,r,EnÍ ExEKUToRA o KoNÁNÍ ZRUŠENE DRAŽBY

Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem:
Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Záblatská 4014, I98 00, Praha 9 pověřen provedením

exekuce nazákladě usnesení, které vydal obvodní soud pro Prahu l0 ze dne 3.l.2011, čj' 54

EXE 472312010-16, které nabylo právní moci dne 6.5'20l l, v právní věci
oprávněného: a) Ing. Richard Moravec, byem Na Vyhlídce čp.l895 l čo.9, Říčany 25l Ol,
právní zástupce JUDr. Jan Slanec, advokát se sídlem Šafaříkova 868' Roztoky 252 63b) Ing.
Petr Moravec, byem Kounice ěp'255, Kounice 289 15, právní zástupce JUDr. Jan Slanec'
advokát se sídlem Šafaříkova 868, Roztoky 252 63

proti
povinnému: Marta Polanská, byem U plynárny čp.l l1l l č,o'75, Praha - Praha l0l, 10l 00,

původně Ing' ota Polanský' bltem U plynárny čp.l1ll l čo.75, Praha - Praha 10l, l01 00,
zemÍ.

o uspokojení pohledávky ve výŠi 6 325 582,- Kč + příslušenství

oznamuje, že dražebníjednání, které Vám bylo oznámeno
dražební vyhláškou čj. E'X 00001 111-17'7 ze dne26.4.2017 a mělo se konat dne l '6.20l7 se

bude konat dne 29 '1 '2019 v 10:00 v sídle exekutorského úřadu Praha 8' Záblatská 40, Praha 9

Zápis dražitelů od 09.50 do l0'00 hodin

Předmětem dražby je nemovitost a to:

Záblatská 40, 198 00 Praha 9
Tel.: 281 864 621, Fax:281 865 429

e-mail : podatelna@executio.cz
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Nález: Jedná Se o rekfeační chatu, kde je na pozemku mimo h|avní Stavbu rekreační chaty
postaven ocelový přístřešek na otop. Na ploše pozemku jsou zpevněné pruhy pro pojezd
osobního vozidla. Před chatou se nacházi žumpa' Na pozemku je provedenavrtaná studna
slouŽící jako zdroj Vody' Terasa je nad podzemním podlažím s dlaŽbou. Chata je napojena na
elektrický proud. Stavba je Ze dvou stran lemována místními cestami. ostatní hranice
pozemku Sousedí s lesním porostem' Nemovitostje poloŽena na Samotě' a je přístupná
Z místní lesní úvozové cesty, jež navazuje na okresní silnici. Dopravní napojení na okolí
především po silnici, Železnicí na Turnov a Liberec. Součástí pozemku je parcela omé půdy,
která není hospodářsky užívána. Rekreační chata včetně příslušenství a pozemkové parcely
zastavěné plochy, ostatních ploch a orné půdy vývářejí jeden funkční celek.
Rekreační chata je postavena na vlastním koncovém pozemku položenérn na okraji lesního
uzemi. Podzemní podlaží je rozšířeno o vjezd do garáže, na němžje terasa. Chata má tedy
podsklepení pod celou plochou pŤízemí a terasy. Podzemí je provedeno ze Zdiaa
z plynosilikátových tvámic o tl. 30 cm' Strop je nespalný zvložekMiako' vnitřní omítky
hladké, podlaha betonová, vnitřní dveře hladké do ocel.zárubní, garážová vrata dřevěná,
umístěna domácí vodárna, schody do přízemí z betonových montovaných stupňů. Přízernní
podlaží je postaveno celodřevěné z fošen vnitřně obité palubkami, dřevěná prkenná podlaha a

keramické dlažby před krbem a v kuchyni, stejně tak i v sociální vybavenosti. okna zdvojená,
stejně tak i dveře na terasu' dveře vnitřní hladké do ocel.zárubní' Vnitřní příčky zděné, omítky
štukové. V kuchyni se nachází Sporák na TP a Sporák elektro, kuchyňský nábyek Se dřezem a
keramický obklad. Koupelna se sprchou' umyvadlo, keram ický obklad a dlažby. Teplá voda
Z elektrického průtokového ohřívače. V předsíni je záchod s WC mísou kombi, umyvadlo,
keramický obklad a dlažby ' Ve vstupu je keramická dlaŽba'
Podkroví je také celé dřevěné' uvnitř palubky, dřevěná prkenná podlaha, střešní okna Velux,
okna ve štítech zdvojená, elektrická instalace světelná, celkové vč. motorové. Chata má
okenice' Zastřešení je sedlovou střechou' krytina břidlicová, klempířské konstrukce opaků
střechy, žlaby, svody, lemování střechy, bezparapeÍů' Vstupní dveře do chaty jsou dřevěné
náplňové se zateplením. Chata má hromosvod. Chata je také napojena na studnu a kanalizace
vede do žumpy.

III.
Výsledná cena dražených nemovitostí činí částku 1 500 000'00 Kč.

Záblatská 40' 198 00 Praha 9

Tel.: 281 864 621, Fax: 281 865 429
e-mail :podatelna@executio.cz



rv.
Nejnižší podání: 750 000'00 Kč.

(Je stanoveno ve výši jedné poloviny výsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství -
opakovaná draŽba)

v.
Dražební jistota: 350 000'00 Kč.
Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinnijistotu zaplatit před vlastní na účet

č.úl:1047124013l2700 u peněžního ústavu: unicreditbank variabilní symbol: 0111,
specifický symbol: rodné čísloAČ. SloŽená jistota musí bý na účet exekutora připsána
nejpozději do 28.1.2019 do 16,00 hod. Zájemce o koupi draŽených nemovitostí je povinen
pr okěnat zaplaceni jistoty před zah áj ením dr aŽby'

Minimální příhoz: 5 000'00 Kč.

vr.
Na nemovitostech neváznou práva ani závady s nimi spojené.

VII.
Na nemovitostech neváznou závady, které prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou.

VIII.
Vydražitelje oprávněn pŤevzít vydraŽenou nemovitost s příslušenstvím v den, kdy mu bude
doručeno usnesení o příklepu.
VydraŽitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o
příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu
($ 336l odst.1 a 2 o.s.ř.)'

IX.
Soudní exekutor upozorňuje' Že osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, o kterém
bylo soudním exekutorem před prvním dražebnímjednáním rozhodnuto , že je prokázáno' je
mohou uplatnit jen v dražbě jako draŽitelé a udělením příklepu předkupní právo zaniká (viz. $

336j oSŘ).
Původním povinným byl Ing. ota PolanskÝ, byem U plynárny čp.1111 l čo.75' Praha - Praha
I0l, l0l 00, zemÍ. iako právním nástupcem do Íízení na stranu
povinného vstoupila Marta Polanská, byem U plynárny čp.1l ll l čo'75, Praha - Praha l0l,
l0l 00' nar. ná zák|adě pravomocného usnesení čj. 048 E'X lll1 ze dne
25.l0.2018, které si povinná osobně převzala dne 9'l l.20l8

Poučení:
Jako draŽitel se může je dnání zllčastnit pouze ten, kdo zapLatil do zahájení dražebního
jednání jistotu ($ 336e odst'2 o.s.ř.). Fyzickáosoba mtlŽe draŽitjen osobně nebo
prostřednictvím zástupce, jehoŽ plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu'
obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v $ 2l ,2la a

2lb o.s.ř', které své oprávnění musí prokázat listinou' ježbyla úředně ověřena' nebo jejich
zástupce, jehoŽ plná moc byla úředně ověřena ($ 336h odst. l.2 o.s'ř.)'
Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, zaměstnanci Exekutorského
úřadu pro Prahu 8, povinný, manže| povinného, vydražiteluvedenýv $ 336m odst' 2 o.s.ř.
a ti, jimŽ v nabytí věci brání zvláštní předpis.
Vydražitel, kteý nezap|atí podání ve lhůtě stanovené v usnesení o příklepu, kIerá počíná

Záblatská4O, l q8 00 Praha 9

Tel.: 281 864 621, Fax: 281 865 429
e-mai I :podatelna@executio.cz



dnem právní moci příklepu a nesmí bý delší neŽ dva měsíce' event. ani v dodatečné lhůtě,
kterou mu určí exekutor akÍerá nesmí bý delší než jeden měsíc, je povinen nahradit
náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším draŽebním jednáním,
škodu, která vzniklatím, že nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-li při dalším draŽebním
jednání dosaŽeno nižší nejvyšší podání, rozdí\na nejvyšším podání. Na týo závazky se
započíÍáiistota sloŽená vydraŽitelem ($ 336m odst.2, $ 336n odst. 1 o.s.ř.).
Jestliže odvolací soud usnesení o příklepu změní, takŽe se příklep neuděluje, vydražitel,
ktery se nestal vlastníkem vydraŽené nemovitosti' je povinen ji vrátit povinnému, vydat
mu uŽitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitostí a jejím
příslušenstvím.
Exekutor postupoval dle ust. $ 52 zák.12012001 Sb. a v souladu s přechodným stanovením
čl. II zákona č..39612012 sb., a v souladu s přechodným ustanovením čl. II zákona č.
401t20r2 sb.

Y Praze 9, dne 13.12.2018
JUDr. Katarína Maisnerová

Soudní exekutor

ZábIatská 40, l98 00 Praha 9
Tel.: 28 I 864 621, Fax: 28 I 865 429

e-mail:podatelna@executio.cz


