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SoudníexekutorJUDr. Petr Kocián, ExekutorskýÚřad Brno-venkov,pověřený provedenÍm'eýekuee.na.zák.|adě.usnesení
č.j.15 Nc 325612003-4okresního soudu v Břec|avize dne 24'a9'2003, kteým by|nařízenvýkon d|e p|atebníhorozkazu :. .^ ^ ,

v Břec|avi,
kteýnaby|
dnevydaného
okresním
soudem
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oprávněného: MariePucha|ová
bytem osvobození 588, Lednice, PSč: 691 M, dat. nar.: 0í'07.1940,
práv. zast. advokátem JUDr. Ludmita Krejčí,advokát, se sídIem Starobrněnská 13, Brno, PSč:
602 oo, lč: 48866440
(dá|epouze oprávněný)
proti
povinnému:

|ng. Pavel Krůtil
bytemNa Va|tické657I43,Břec|av,PSČ:691 41, dat.nar.:o2.o5.1960,|Č:12444a57
za účasti:
Magda|enaKrůti|ová
bytemNa Va|tické690/57,Břec|av,PSČ:691 41, dat' nar':03.05.1966
(dá|epouze povinný)

v částce,která se sk|ádá z:
poh|edávkyve výši473.626,89Kč a jejíhopřís|ušenství,
tj.
Úroky z prod|.ve výši21% ročněz částky600.000,-Kčode dne 01.03.1997do zap|acení
nák|adůsoudníhořízeníve uýši1.402'-Kč
a k vymoŽenípovinnostipovinnéhouhraditoprávněnémunák|adyoprávněnéhoa povinnostipovinnéhouhradit
soudnímuexekutorovinák|adyexekuce,jejichŽvýšeje stanovenav příkazuk úhraděnák|adůexekuce, vydává toto

Usnesenío nařízenídalšíhoelektronickéhodražebníhojednánÍ
(dražebnívyhIáška)
systémudraŽeb na adrese draŽebníhoserveru:
l' DraŽebníjednáníse koná eIektronicky prostřednictvíme|ektronického
www.okdrazbv.cz

Zahdjeni elektronickéhodražebníhoiednánídne 05.03.2019v 13:00:00hod.
činípodání' Bude-liv pos|edníchpěti
činitpodání.DraŽba se koná, dokud draŽite|é
od tohoto okamŽikumohou draŽite|é
stá|e činípodání a
minutách před stanovenýmokamŽikem ukončenÍdraŽby učiněnopodání,má se za to, Že dražite|é
okamŽik UkončenídraŽby se posouvá o pět minut od okamžiku učiněnípodání. Budou.|i poté činěna da|šípodání,
postup d|e předcházejícívěty se opakuje. Up|yne-|iod pos|edníhoučiněnéhopodání pět minut, aniŽ by by|o učiněno
jiŽ nečinípodánía dražbakončí.Bezprostředně po ukončenídraŽbyexekutorudě|í
da|šípodánímá se za to, Že draŽite|é
přík|epdraŽite|i,kteý učini|nejvyššípodání' Konec e|ektronickédraŽby dne 05.03.20í9 í3:30:00 hod' Časy zahi4ení
draŽby,ukončenídraŽbya časypříhozůse řídísystémonj'mčasemdraŽebníhoserveru.
podí|o ve|ikostiid. 2/3 k nemovitýmvěcem:
nemovitévěci, a to spo|uv|astnický
ll. Předmětem draŽbyjsou nás|edující
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(Shora uvedenénemovitévěci tvoříjeden funkčníce|ek a budou draženys přís|ušenstvím
a součástmidle posudku,
kteý zpracova|zna|ec Ing' ŠárkaŠvancarovádne 24.03'2018jako jeden ce|ek')
práv a jiných majetkových hodnot patřícíchk
Ill. Výs|edná cena draŽených nemovitých věcí, jejich přís|ušenství,
korun českých)a byla určenausnesenímsoudního
draŽebnímucelku činíčástkuve výši400.000'- Kč (s|ovyčtyřistatisíc
exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov,č.j.137Ex954103-477ze dne 08.04.2018 na zák|adě
posudku zna|ce |ng. ŠárkaŠvancarováze dne 24.o3.2o18,pod č.j.2oo3-238l2o1.1dodatek č.1,jehoŽ předmětem by|o

oceněnínemovitévěci a jejich přís|ušenství
a jednot|ivýchpráv azávad s nimi spojených.
IV. Nejnižšípodání se stanovíve výšijednépo|ovinyvýs|ednéceny nemovitýchvěcí,jejich přís|ušenství,
práv a jiných
majetkonýchhodnot patřícíchk draŽebnÍmuce|kutj. ve výši200.000,.Kč (s|ovydvěstětisíckorun českých).
V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor v částce 5o.ooo,. Kč (s|ovy padesáttisíc korun českých).Zájemci o koupi
draŽených nemovitých věcí jsou povinni zap|at|tdraŽebníjistotu před zahájením e|ektronickéhodraŽebníhojednání
v pok|adních
hodináchsoudníhoexekutora(pok|adní
hodinyjsou zveřejněnyna informační
tabu|isoudníhoexekutoraa
na webových stránkách http:/Áryww'exekutorbrno.czlczluredni-hodiny/),
a to v předstihu nejpozdějijeden pracovníden
přede dnem zaha1eníe|ektronického
draŽebníhojednání (potéjiŽ nebude moŽno s|oŽitdraŽebníjistotu v hotovostido
pok|adny)nebo bezhotovostníp|atbouna účetsoudníhoexekutora é.ú.4211185445/6800,
vedenéhou Sberbank CZ,
a.s. pod variabi|ním
symbolem 95403 P|atba musí být provedenapod přidě|enýmvariabi|ním
symbo|ems uvedením
specifickéhosymbo|u, do kteréhodraŽite|éuvedou bud' rodné čís|o(v případě ýzických osob) nebo lČ (v případě
právnickýchosob). K p|atbě na účetsoudníhoexekutora |ze přih|édnoutpouze tehdy, by|o-|ijeden pracovníden před
jednánízjištěno,Že na účetsoudníhoexekutoratakédoš|a.Dražite|é
zahájenímdražebního
se upozorňují,
aby sk|áda|i
draŽebníjistotu na Účetsoudníhoexekutorav dostatečném
předstihu'aby nedoš|ok přÍpadnýmnesrovna|ostemv rámci
bankovníchpřevodů.Zájemci o e|ektronickoudraŽbujsou povinni před zahájenímdraŽebníhojednání prokázat úhradu
příhozuse stanovuječástkouve výši5.000,-Kč.
stanovenéjistoty'Výše minimá|nÍho
Vl. Práva a závady spojenés nemovitouvěcí:neby|yzjištěny
VI|. Závady, kteréprodejemnemovitýchvěcí v draŽbě nezaniknou,jsou věcná břemena, výměnky a nájemní,pachtovní
či předkupnípráva' která prodejem nemovitévěci v draŽbě nezaniknou ($ 69 e.ř. ve spojenís $ 336a odst. 1 písm.d)
o.s.ř.):neby|yzjištěny
Vl||. Pod|e $ 69 e.ř. ve spojení s $ 336l o.s.ř. je vydraŽite|oprávněn převzít vydraŽenou nemovitou věc (vydraŽený
funkční
soubor nemovitýchvěcí)s přís|ušenstvím
po vydáníusnesenísoudníhoexekutorao udě|ení
dnem nás|edujícím
přík|epu;o tom je vydraŽite|povinen vyrozumět soudníhoexekutora.VydraŽite|se stává v|astníkemvydraženénemovité
věci s přís|ušenstvím'
naby|o-|i
usnesenío udě|enípřík|epuprávnímoci a zap|ati|-|i
podání,a to ke dni vydání
nejvyšší
usnesenío udělenípřík|epu($ 69 e.ř. ve spojenís $ 336|odst. 1 a 2 o.s.ř.).
lX. Soudní exekutor upozorňujeosoby, kterémajík nemovitévěci předkupníprávo nebo výhradu zpětnékoupě, Že je
mohou uplatnitjen při e|ektronickém
draŽebnímjednáníjako draŽite|é.Předkupníprávo nebo výhrada zpětné koupě k
vydraŽenénemovitévěci zaniká dnem, kteým se sta|vydraŽite|jejímv|astníkem,nejde-lio předkupníprávo stavebníka
k pozemku nebo v|astníkapozemku k právu stavby, předkupníprávo stavebníkastavby k pozemku a vlastníkapozemku
ke stavbě nebo zákonné předkupníprávo, kteréudělenímpřík|epunezanikají.Předkupní právo nebo rnýhraduzpětné
koupě můŽe up|atnitv draŽbě jen ten' o jehoŽ právu by|o již usnesením soudního exekutora před první draŽbou
rozhodnuto,Že je prokázáno.
X. Jako draŽite|é
nesmí vystupovatsoudci, zaměstnancisoudů,soudníexekutoři,zaměstnancisoudníchexekutorů
povinný, manŽe| povinného(případně býva|ý manŽel(ka) povinného,pokud jsou postiženynemovitévěci dosud ve
jmění manŽe|ů,
spo|ečném
vydraŽite|uvedený v $ 336m ost. 2 o.s.ř. a dá|e ti, kteým v nabytívěci bránízv|áštníprávní
předpis.
Xl. VzhIedem k tomu, Že účinkyspojené se zahájením prvního dražebníhojednání, kteréproběhlo dne 25.,|o.2o12
zůstávajízachovány i pro da|šídražebníjednání a osoby, které neuplatniIy svá práva pod|e s 336b odst. 3 a
odst. 4 o.s.ř. do zahájení prvního dražebníhojednání, nemohou tato práva uplatnit v žádnémdalšímdražebním
jednání. Věřitelé povinného, kteří své pohledávky nepřihIási|i k rozvrhu do zahájení prvního dražebníhojednání,
je jiŽ nemohou přihlásit do zahájení da|šíhodražebníhojednání. Soudní exekutor vyzývá věřitele, kteříjiŽ doruči|i
svou přih|ášku poh|edávky vůčipovinnému,aby poh|edávku vyčís|i|ivčetně přís|ušenství
ke dni konání da|šího
draŽebníhojednání a pokud tak neučinili,aby |istinyk prokázání připoji|iv originá|e,Úředně ověřené kopii nebo
konveÍovanépodobě kvalifikované
|istiny'
XlI. Vzh|edem k tomu, Že o.s.ř. ani e.ř. neupravuje b|iŽšíinformace a podrobnostioh|edně draŽite|e,vychází soudnÍ
exekutor subsidiárně ze zákona é.2612000Sb., zákon o veřejných draŽbách, kteý draŽebníkoviuk|ádá povinnost,Že
jejich záměnu. U fyzickéosoby musí jít o takovéoznačení,
osoby a věci musí b1hoznačoványzpůsobemvy|učujícím
kteréjednoznačněvy|učujezáměnu osob, přičemŽnezpochybnite|ným
je rodnéčís|oíyzickéosoby, které
identifikátorem
však pod|éházv|áštnímureŽimu.V případědraŽbynemovitýchvěcí katastrá|níÚřad vyŽadujeidentifikacivydraŽite|ejeho
rodným čís|em.Z tohoto důvoduje v draŽebnípraxi v rozporu se zákonem na ochranu osobních Údajůobvyklé,Že
svým rodným čÍs|em.Pro zpracovánítěchto Údajůp|atízv|áštníreŽim d|e
ýzická osoba se jednoznačněidentiÍ|kuje
zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních Údajů.Na zák|adě výše uvedenéskutečnostisoudní exekutor poučuje
všechnydraŽite|e,Že bude pro jejich registracivyŽadovatsdě|enírodnéhočísla,jinak budou vy|oučeniz draŽby(netýká
se právnických osob jako draŽite|ů).Při samotné draŽbě nemovitých věcí jiŽ draŽite|éo této skutečnostinebudou
soudnímexekutorempoučováni.
Xlll. Registrace draŽite|ůk draŽbě probíhá vyp|něnírn údajůdo webového formu|áře dostupného na portá|u
www.okdrazby.cz,sekce Registrace/Přih|ášení.
Pravost podpisu draŽitele (osoby oprávněnéjednat za draŽite|e)na
formu|áři musÍ být úředně ověřena. DraŽby se můŽe zúčastnitjen registrovaný ověřený uŽivate| portá|u
www.okdrazby.cz.Povinný se nesmíÚčastnitdraŽbyjako draŽite|.Povinný se po předchozíregistracimůŽejako ověřený
uŽivate|portá|uwww.okdrazby.czúčastnit
draŽbyv postavenípovinnéhoa přís|uší
mu právo podat námitky proti udě|ení
přÍk|epu.Na portá|uww.okdrazby.czv sekci připravovanédražbysi ověřený uŽivate|zvolí nemovitouvěc, kterou chce
draŽit.Ověřený uživatelportá|use musído draŽby přih|ásitjako draŽite|ještěpřed zahájením draŽby(nej|épesoučasně
s odes|ánímdraŽebníjistoty). Postup pro přih|ášeníje patrný z draŽebníhomanuá|u v sekci ,,Jak draŽit..na portálu

Www.okdrazby.cz. Po zahejení draŽby není moŽnépřistoupenídraŽite|ů,kteří se do zahájení draŽby nepřih|ási|i.Po
sloŽenídražebníjistoty a sp|něnípodmínekúčastina draŽbě d|e draŽebnívyh|áškyje draŽite|oprávněn po zahájení
dražite|e),
draŽby v dražběčinitpodání (přihazovat).Přih|ášenýdražite|v dražběvystupuje pod identifikátorem(čís|em
ze kteréhone|zezjistitjeho totoŽnost...
XVI. Usnesení o přík|epubude zveřejněno nás|edujícípracovníden po udělení přík|epuna e|ektronickéúřednídesce
soudníhoexekutora na webových stránkách www.exekutorbrno.czv sekci ,,ostatnípísemnosti.'pod jednacímčís|em($
336o odst. ,1písm.e) o.s.ř.)
XV. Způsobe|eKronickédraŽby:
,|. DraŽite|inebo povinnému,kteý nesp|ňujetechnicképodmínkypro registracia nás|ednoudraŽbu,exekutorumoŽnína
předchozípísemnévyžádániv síd|eúřadupřístupk technickémuvybavení.
nemohou v draŽbě činitshodná podání.To nep|atípro draŽite|e,kteým svědčípředkupníprávo - v případě'
2' DraŽite|é
Že bude učiněnostejnépodánídraŽitelem,kterémusvědčípředkupníprávo a nebude učiněnopodánívyšší,bude udě|en
přík|epdraŽite|i,jemuŽ svědčípředkupníprávo.
shodnépodání(s 336j odst. 1 věta druhá o.s.ř.)osoby s předkupnímprávem, bude přík|epudě|endraŽite|i
3' Učiní-|i
určenémue|eKronickým |osem z čísel1 aŽ 99 na zák|adě k|iknutíuŽivate|eihned po ukončeníe|ektronickédraŽby
nejdé|eve |hůtě5 minut.Přík|epbude udělen draŽite|is vyššímčíslem.
neŽ stanovený
částkupříhozu(musíbý stejná čivyšší
okénkadražite|vypíše
4. Příhozyse činítak,Že do přís|ušného
příhoznezobrazia má se za to, Že
jinakse podánís částkoumenšíneŽ minimá|ní
minimálnípříhozurčenýdraŽebníkem,
podáníspo|us čís|emdražite|e,
přihoditje podání učiněnoazobrazí se jako nejvyšší
neby|oučiněno),klikem na tlačítko
ce|kovoučástkoua uvedenýmpřesným časempříhozu.
5. Po skončenídraŽby oznámí exekutor prostřednictvímportá|uwww.okdrazby.czčís|odraŽite|e,kteý učini|nejvyšší
podání.
podánív draŽbě a výšinejvyššího
6. od okamŽiku oznámení draŽite|e,kteý učinilnejvyššípodání a uýše nejvyššíhopodání, běŽÍosobám' kterémají
právo vznést námitky proti udě|enípřík|epu,lhůta5 minut, ve kterémohou vznést námitky proti udě|enípřík|epu.V
případě, Že budou podány námitky proti udě|enípřík|epu,rozhcidne exekutor o těchto námitkách usnesením, keré
zveřqní na portá|uwww.okdrazby.cz'Y případě,Že budou námitky sh|edány důvodnými,pokračujedražbavyvo|áním
podání;v opačnémpřípaděexekutorudě|ípřík|ep.
předpos|edníhonejvyššího
kteým neby| udě|en přík|ep,se vrátí zap|acená jistota po skončenídraŽby. DraŽebníjistota se nevrací
7. DraŽite|ům,
kteý poda|námitkyproti udělenípřík|epu,a|o aŽ dd doby, neŽ usnesenío přík|epunabude právnímoci.
tomu dražite|i,
se osobám d|e $ 336k o.s.ř'.
8. Usnesenío přík|epuse doručí
(Prohlídka dražené nemovité věci není organizována, zájemci se mohou s nemoviými věcmi individuálně
seznámit. BliŽšíinformace je moŽno zjistit ze zna|eckéhoposudku zveřejněnéhona webornj'chstránkách soudního
v síd|esoudního exekutora po předchozí domluvě. Učast
exekutora v sekci ,,draŽby,,případně fyzickým nah|édnutím
a draŽite|e,kteý nemá přístupk technickémuzařízenik účastina draŽbě,zajistísoudníexekutorna písemnou
účastníka
Žádost doručenounejméně5 dnůpřed konánímdraŽby).
odůvodnění:
Usnesenímsoudníhoexekutoraze dne 18.08.2011, č.j.137Ex 954103-235by| pro toto řízeníustanovenzna|ec v oboru
nemovitostÍlng. ŠárkaŠvancarová.obvyklá cena nemovitostípovinnéhoby|a na zák|adě zna|eckéhoposudku č. . 2003238t2o11ze dne 27.10.2011 stanovena částkouve výši 2 000 000,- Kč. S oh|edem na změnu oko|nostírozhodujících
pro ocenění, a to podstatnou dobu mezi oceněním a průběhem řízení resp. aktuá|nímdatem dražby,kdy zcela
jednoznačnědoš|očasem k progresu na trhu s nemovitostmia by|o nutnézhodnotit aktuá|níobvyk|oucenu nemovité
věci, proto by|o rozhodnutousnesením137Ex 954103-477o tom, že bude vypracován dodatek ke zna|eckémuposudku,
kteý měl určitaktuá|níhodnotu nemovitévěci, Kerá bude rovněŽ zoh|edněna při da|šímdraŽebnímjednání' vzh|edem
k tomu, Že Íáze prodeje nemovitýchvěcí se o1ed novým oceněním nacháze|a ve stavu, kdy ani při dalšímdražebním
jednáním peby|o učiněnopodání.Zna|ec lng. Sárka Svancarová, Brigádnická 65,621 00, Brno svým dodatkem ze
dodatekč.1,urči|obvyk|oucenu nemovitýchvěcí částkou400000 Kč. Proto
dne 24'03.2018,pod č'j.2003-238/2011
by|o v při vydání tétodraŽebnívyh|áškyvycházeno právě z tétoobvykléceny jako ceny rozhodnéa stanovena částka
podánídle ust.$ 336m o.s.ř.ve zněníúčinném
do 31.12.2012'
200 000 Kčjako nejniŽší
Pouěení: Proti tomuto usnesení|ze podat odvo|ánído 15 dnů ode dne jeho doručeníu podepsanéhosoudního
exekutora.odvo|ánímohou podatjen oprávněný,ti, kdo do řízenípřistoupi|ijako da|šíoprávnění,povinnýa osoby, které
mají k nemovitýmvěcem předkupníprávo, věcné právo nebo nájemníprávo. odvo|áníjen proti výrokůmuvedeným v
b o d ě | . ,| | .V, | . ,V | l l . ,| X . ,X . ' X | . 'X | | .X l l | 'X | V ' X V . n e n íp ř í p u s t n é .
V Brně dne 07.01'2019
.

JUDr. Petr Kocián
Soudníexekutor

Doručuje
se:
1.

oprávněnému,2. Těm, kdo do řízenípřistoupi|i,iako da|šíoprávnění'3. Povinnému,4. Manže|upovinného(je-|inemoviÉvěc v SJM), 5.
zpětnékoupě,osobám, kteni'mse
osobám, o nichžjemu známo, že majík nemovitévěci předkupníprávo nebo zástavníprávo nebo rnýhradu
doručujeusnesenípod|e s 336a o.s.ř. 6. osobám, kteréjiž přih|ásilysvé vymahate|népoh|edávkynebo poh|edávkyzajištěnézástavním
jejichž
obvoduje nemovitávěc + žádáme
právem za povinnýma přís|ušnými
úřadua obecnímuúřadu,v
listinamije prokáza|y,7.Finančnímu
obecní Úřad' Vjehož obvodu je nemovitá Věc, aby vyhtášku nebo její podstatný obsah uveřejnil zpúsobem V místě obvyk|ým' 8.
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Finančnímuúřadua obecnímuúřadu,V jejichžobvodu má povinnýsvé byd|iště(síd|o,místopodnikání),9. Těm' kdo vybírajípojistnéna
sociá|nízabezpečení,příspěvek na státní po|itikuzaměstnanosti a pojistnéna veřejnézdravotnípojištění,10. Příslušnémukatastrá|nímuúřadu
+ žádáme přís|ušný katastná|níúřad' aby vyh|ášku nebo její podstatný obsah uveřejni| na své úřednídesce, .1.l. obecnímu úřaduobce
s rozšířenoupůsobnostÍ,
v jehožobvoduje nemoviláVěc.

NenÍ- li tato písemnostopatřena otiskem úředníhorazítka a podpisem,jedná se o písemnost,která je doručovánaprostřednictvím
služby PostServis a tatoje platná i bez těchto náležito.sÍí,
íUsÍ.sí7, odsÍ. 1 stavovskéhopředpisu Exekutorskékomory Českérepubtil<y
_ kancelářsky řád) Dle ust. s 17b stav..předpisu EKČR - kanc. řád, k písemnéŽádosti účastníka,
kterémubyl listinný st/nopis tohoto
dokumentu doručen,se zašle el' poštouna el' adresu uvedenou v Žádosti písemnostWhotovená v el. podobě a podepsaná podle $
16a nebo se předá účastníkovi
v sídleúřaduna technickémnosičidat.

číslopísgmnostl:
EvidenčnÍ
Vyvěšenodne:
Sňatodne:
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