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Usnesení

Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad pro Prahu 8, se

sídlem: Praha 9, Záb|atská, 40, pověřený provedením exekuce usnesením, které vydal

obvodní soud pro Prahu 10 čj. 54 EXE 472312010-T6 ze dne: 03. ledna 20II, v právní věci

oprávněného: Ing. Richard Moravec, Na Vyhlídce 1895, 251 01 Ríčany, ; Ing. Petr
Moravec, Kounice 255, 289 15 Kounice,

proti

povinnému:Ing.otaPolanský,UPlynárny11I|t75,10000Prahal.0,r.č.:-

o uspokojení pohledávky ve v'ýši 6 325 582,00 Kč, nrákladů oprávněného a náklady exekuce,

které budou určeny, prodej em nemovitostí vy dáv á

dražební ryhlášku o dalším dražebním jednání
I.

Místo, datum a čas zahájení dražby:

Exekutorský úřad pro Prahu 8 JUDr. Kataríny Maisnerové
se sídlem: Praha 9'Zá.ňlatská 40

dne 08.08.2013 v 14,00 hodin
Zápis dražitelů od 10.00 do 1 1.00 hodin

II.
Předmětem dražby je nemovitost:

pozemek st. 444 o výměře: 55 m", druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob

využití: stavba bezLY,pozemku 604t4 o výměře: 569 mzrdruh pozemku: ostatní plocha,

způsob využití: jiná plocha, pozemku 604t6 o výměře: 453 m2, druh pozemku: orná

půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, pozemku 605t2 o výměře: 210 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsotr využitíz neplodná půda, vše zapsané na LV: 90 u
Katastrálního úřadu pro Libereclcý kraj se sídlem v Liberci - Katastrální pracoviště

Liberec, okres: Liberec, obec a katastrálníízemíz Vlastibořice.

Vlastníkem předmětu dražby je povinný výše uvedený v SJM s manželkou Martou

Polanskou.

Nemovitost se nachází: Rekreaění cbata je postavena na koncovém nárožním pozemku jeŽ je

ze dvou stran lemovrín místními nezpevněnými cestami. Statní hranice pozemku sousedí

s lesním porostem. Nemovitost je položena na samotě spolu s podobnou, ale nedokončenou a

dlouhodobě neužívanou stavbou rekreaění chaty. Nemovitost je přístupná z místní nezpevněné



lesní úvozové cesty' jež navazuje na okresní silnici. Napojení na okolí jen vlastní dopravou.

Dopravní napojení na okolí především po silnici, železnici na Turnov a Liberec.

Jedná se o: Pozemek o pozemkových parcelách zast' plochy, ostatních ploch jiné a neplodné,

která je příkým svahem nad cestou. Pozemek je ve spádu k severní straně. Půdorys pozemku

je téměř trojúhelníkoý. Povrch pozemku je zce|a porostlý trávou, na pozemku jsou okrasné

porosty mladší r1ýsadby. Rekreační chata vč. příslušenství a pozemkové parcely zast. plochy'

ost. ploch a omé půdy vytvářejí jeden funkční celek. Rekreační chata není dosud uvedena do

trvalého užívání a nemá fudíŽ evidenční číslo. Chata je užívána k sezorrnímu rekreačnímu

vytlžití. Na pozemku je mimo hlavní stavbu rekreační chaty postaven ocelový přístřešek na

otop. Pozemek není oplocen. Na pozemek je vjezd z místní téměř lesní cesty bez zpevnění. Na
ploše pozemku jsou zpevněné pruhy zvegetaěních tvárnic pro pojezd osobního vozidla,

betonové schody z úrovně pŤízemi k podzemnímu podlaži chaý, před chatou je žumpa. Na
pozemku je provedena vrtaná studna jako jediný zdroj vody pro provoz chaty. Terasa nad

podzemním podlažím je s dlažbou. Pozemek není možno napojit nainž.síté mimo el. proudu.

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

IV.
Nejnižší podání: 750 000'00 Kč
(Je stanoveno ve ýši jedné poloviny qýsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství _

opakovaná dtažba)

v.
Dražební jistota: 150 000'00'--Kč
Zájemci o koupi ďražených nemovitostí jsou povinni jistotu zaplatit před vlastní dražbou

v hotovosti do pokladny Exekutorského úřadu pro Prahu 8, Záblatská 40, I98 00 Praha 9'

nejpozději do 08.08.2013 do 11o00 hod, nebo platbou na účet č,.: 1'0471240t3l2700, u

peněžního ústavu: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Na Přftopě 20, Praha 1,

variabilní symbol: 0111, specificlý symbol: rodné číslo/Ič. Složená jistota musí b1ft na

účet exekutora připsiína nejpozději do 07.08.2013 do 16,00 hod. Zájemce o koupi fuažených

nemovitostí j e povinen prokázat zaplacení jistoty před zahájenim fuažby .

Minimální příhoz: 10 000'00- Kč

vI.
Na nemovitostech neváznou práva ant závady s nimi spojené.

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

vul.
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Vydražitel je oprávněn pÍevzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím v den, kdy mu bude

doručeno usnesení o příklepu.

Vydražitel se stává vlastníkem r,ydražené nemovitosti s příslušenstvím' nabylo-li usnesení o

příklepu právní moci a zaplatllJj nejvyšší podiíní, 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 dražttelé a udělením příklepu předkupní právo zaniká (viz. $

336j oSŘ).

Poučení:
Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení ve trojím

vyhotovení k Městskému soudu v Praze prostřednictvím soudního exekutora níže
podepsaného. odvolání jen proti '4ýrokům uvedeným v bodě I., II., VI., VIII., IX., X., XI.

není přípustné.

Jako dražitel se může jednríní zúčastnit pouze ten, kdo zaplatll do zahájení dražebního

jednríní jistotu ($ 336h odst. 2 o.s.ř. ve spojení s $ 336e odst. 2 o.s.ř.). Fyzická osoba může

ďražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla uředně ověŤena. Za
právnickou osobu, obec' vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v

$21,ZIa a2Ib o.s.ř., které své oprávnění musí prokázat listinou,1eŽby|a úředně ověřena,

nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena ($ 336h odst. 3 o.s.ř.).

Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci' zaměstnanci soudů, zaměstnanci Exekutorského

uřadu pro Prahu 8, povinný, manžel povinného' vyďražitel uvedený v $ 336m odst. 1 o.s.ř.

ati, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis. ($ 336h odst. 4 o.s.ř.)

Vydražitel' kteqf nezaplatí podríní ve lhůtě stanovené v usnesení o příklepu, která počíná

dnem právní moci příklepu, event. ani v dodatečné lhůtě' kterou mu určí exekutor akterá

nesmí bý delší než jeden měsíc' usnesení o příklepu se marným uplynutím dodateěné

lhůty zrušuje a soudní exekutor nařídí další dražebníjednání. ($ 336m odst. 2 o.s.ř.)

Vydražitel uvedený v $ 336m odst. 2 o.s.ř. je povinen nahradit niíklady' které soudnímu

exekutorovi a úěastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním' škodu, která

vznlklatím, Že nezaplatll nejvyšší podání, a bylo-li při dalším dražebním jednríní dosaženo

nižší nejvyšší podání, rozdíI na nejvyšším podání. Na ty.to závazlq se započitá jistota

složená vy&ažitelem; přelyšuje-li jistota tyÍo závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli.
($ 336n odst. 1 o.s.ř.).

O závazcích podle $ 336n odstavce 1 o.s.ř. rozhodne soudní exekutor po jednání



usnesenlm.

Nepostačuje-li kúhradě závazk.ů podle s 336 n odst. 1 o.s.ř. složená jistota, podá soudní

exekutor podle r,ykonatelného usnesení uvedeného v odstavci 2 kvymožení potřebných

ěástek návrh nanaÍízení ýkonu rozhodnutí proti vydražiteli.

Častky připadající na niáhradu nákladů soud vyplatí soudnímu exekutorovi nebo

úěastníkům' kterym byly přtznány. ostatní náhrady připadají do rozdělované podstaty.

Jestliže odvolací soud usnesení o příklepu změni, takže se příklep neuděluje,

r,ydražitel, ktery se nestal vlastníkem vydražené nemovitosti, je povinen ji vrátit
povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodďení

s nemovitostí a jejím příslušenstvím.

Exekutor postupoval dle ust. $ 52 zák.I20l200I Sb. a v souladu s přechodným stanovením

čl. II zákona č.396/2012 sb.' a v souladu s přechodným ustanovením čl. II zákona č.

401t20r2 sb

Y Ptaze, dne: 1. července 2013

JUDr. Katarína Maisnerová
soudní exekutor

tyr;iL/v?: Sl /o/3


