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proti
povinnému:

č,.1.: taz Ex 2974106455

Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Městským soudem v Brně provedením
exekuce nazákladě usnesení ě.j.69 Nc 318712006-5 ze dne 23.06,2006, kterým byla nařízena exekuce dle rozsudku č,j,
51 C 187l20O4 ze dne 24,01 .2006 vydaného Městským soudem v Brně, který nabyl právní moci dne a je vykonatelný
ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: ROSS Holding a. s.
se sídlem Jihtavská 893, HavIíčkův Brod, PSČ: 580 01,1ě:25259741,
zastoupen ěeská insolvenční v.o.s., se sldtem Fráni Šrámka 113912, Hradec Krátové, PSČ: 500
02, lČ: 28810341
(dále pouze oprávněný)

Jiří Horák
bytem Žd'ár ě,p. 5, Žd'ár, PSČ: 679 02, dat,nar.: 04.o1.,l959
(dále pouze povinný)

vsouladusust.§52odst.'la§69zákonač.'l20l2D01Sb,,osoudníchexekutorechaexekučníčinnosti(exekučnířád)aozměně
dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č, 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "o.s.ř."), ve znění úěinném do data 31.12.2012

vydává toto

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)

l. Dražebníjednáníse koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního seryeru:
wwwokdrazby.cz

Zahájen1 elektronického dražebního jednání dne 14.09.2021 v 10:00:00 hod.

Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činípodání. Bude-liv posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončenI dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku uěinění podání. Budou-li poté činěna další podánt,
postup dle předcházející věty se opakuje. UplyneJi od posledního učiněného podánt pět minut, aniž by bylo učiněno
další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Bezprostředně po ukončení dražby exekutor
udělípříklep dražiteli, ktený uěinil nejvyšší podání. Ukončentelektronické dražby dne 14.09.202110:30:00 hod, Časy
zahájení dražby, ukončení dražby a ěasy příhozů se řídí systémovým časem dražebního serveru. Sledování dražby je
veřejně přístupné.

l!. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci - spoluvlastnický podíl o velikosti id, ,1/6

C].;lel: : cz0642 Břno-město
Kat . r,ilemi : 611905 Kníniěky
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(Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a souěástmi dle posudku,
který zpracoval znalec lng. Tomáš Chalupa, Nebovidy 191, 664 48, Nebovidy dne 01.03.2021 jako jeden celek.)

lll. Výsledná cena dražených nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k
dražebnímu celku činí částku ve výši 350.000,- Kč (slovy třistapadesáttisíc korun českých) a byla určena usnesením
soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, ó.j. 137Ex 2974106-448 ze dne 21.06.2021 na
základě posudku znalce lng. Tomáš Chalupa, Nebovidy 191,664 48, Nebovidy ze dne 01.03.2021, pod č,j, 2912021 ,

jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věct a jejich příslušenství a jednotlivých práv azávad s nimi spojených.

lV. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných
majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj. ve výši 233.333,- Kč (slovy dvěstětřicettřitisíctřistatřicettři korun
českých).

V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor v částce 75.000,- Kč (slovy sedmdesátpěttisíc korun českých). Zájemci o koupi
dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit dražební jistotu před zahájením elektronické dražby bezhotovostní
platbou na úóet soudního exekutora é.ú, 4211212490/6800, vedeného u Sberbank CZ, a.s. pod variabilním symbolem
297406 nebo v hotovosti do pokladny exekutora (v pokladntch hodinách soudního exekutora, které jsou zveřejněny na
informační tabuli soudního exekutora a na webových stránkách http://www.exekutorbrno.czlczluredni-hodiny/). Platba
musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem s uvedením speciíického symbolu, do kterého dražitelé
uvedou bud' rodné óíslo (v případě íyzických osob) nebo lČ (v případě právnickýcň osob). K jistotě zaplacené
bezhotovostní platbou na účetsoudního exekutora lze přihlédnoutjen tehdy, bude-li do zahájenídražby zjištěno, že byla
připsána na účet soudního exekutora. Do elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé, kteří zaplatí dražební
jistotu. Dražitelé se upozorňují, aby skládali dražební jistotu na účet soudního exekutora v dostatečném předstihu, aby
nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. Výše příhozu bude uvedena v elektronickém
systému dražeb u příslušné dražby.

Vl. Práva a závady spojené s nemovitými Věcmi: nebyly zjištěny

Vll. Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní
předpisy, výměnky a nájemní, pachtovní ěi předkupnt práva, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž
zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou věczatěžovala inadále (§ 69 e.ř. ve spojenís § 336a odst. í písm. d) o.s.ř.):
nebyly zjištěny

V!ll. Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o,s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc (vydražený
funkční soubor nemovitých věcí) s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udělení
příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastnlkem vydražené nemovité
věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplati|-|i nejvyššt podání, a to ke dni vydání
usnesení o udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).

!X. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zástavn[m právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději 3 pracovní dny
přede dnem zahájení elektronického dražebního jednání (§ 336o odst. 1 písm. f) o.s.ř.), jestliže v přihlášce uvedou
výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. V této lhůtě musí být přihláška doručena. K
přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69 e.ř. ve spojení s §
336f o.s,ř.). Přihláška je podáním urěeným soudnímu exekutorovi a musí vedle obecných náležitostí obsahovat určení
věřitelem uplatňované pohledávky a její výše s příslušenstvím ke dni dražebního jednání. Z povinnosti prokázat
pohledávky listinami plyne požadavek, že tyto listiny musí být připojeny k přihlášce v originále, (tj. je nutno předložit
stejnopis rozhodnutí opatřeného doložkou vykonatelnosti nebo ijeho opis na němžje vyznaěena ověřovací doložka dle §
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73 z,č.358/1992 Sb, nebo § 6 z,ě.. 2112006 Sb., nikoliv však obyčejnou kopii listin) nebo vkonvertované podobě
kvalifikované listiny, případně předloženy soudnímu exekutorovi nejpozději před výzvou k vlastní dražbě. Opožděné
přihlášky soudní exekutor odmítne. Soudní exekutor vyzývá věřitele, kteřt již doručili svou přihlášku pohledávky vůči
povinnému, aby tuto vyěíslili včetně příslušenství ke dni dražebntho jednání a doložili k přihlášce v originále, v úředně
ověřené kopii či v konveňované podobě kvalifikované listiny prokazující pohledávky, případně plné moci, které byly
doloženy v prostých kopiích,

X. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitele povinného,
kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 69 e,ř, ve spojenI s § 336f o.s.ř.), aby soudu sdělili,
zda žádail zaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádajt-li o zaplacení před zahájením elektronického
dražebního jednání, může vydražiteldluh povinného vůčinim převzít (§ 69 e,ř. ve spojenís § 3369 o.s.ř,).

XI. Soudníexekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouštídražbu (§ 52 e.ř. ve spojenís § 267 o,s,ř.), aby je
uplatnil u soudu, Uplatnění takového práva u soudu je povinen soudnímu exekutorovi prokázat nejpozději v poslední
pracovní den, ktený předchází dni konání dražebního jednání; soudní exekutor upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude
při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemní ěi
pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební
vyhlášce, nejdeJi o nájemce bytu, výměnkáře, jeJi souěástí výměnku právo bydlení nebo oprávněného z věcného
břemene bydlení, aby takové právo soudu oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zaniká příklepem nebo
v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

Xll. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, že je
mohou uplatnit jen při elektronickém dražebním jednání jako dražitelé. Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě k
vydražené nemovité věci zaniká dnem, kteným se stal vydražitel jejím vlastníkem, nejde-li o předkupní právo stavebníka
k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupnt právo stavebníka stavby k pozemku a vlastnlka pozemku
ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, které udělením příklepu nezanikají. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své
předkupnt právo nebo výhradu zpětné koupě, musíje prokázat nejpozději 3 pracovní dny před zahájením elektronického
dražebního jednání (§ 336o odst. 1 písm. h). V této lhůtě musí být uplatnění předkupntho práva nebo výhrady zpětné
koupě včetně důkazů kjeho prokázání doruěeno soudnímu exekutorovi, Soudní exekutor bezprostředně před časem
zaháiení elektronické dražby, na které se dražba koná, rozhodne usnesením, zda předkupní právo nebo výhrada zpětné
koupě je prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Usnesení bude zveřejněno v systému elektronické
dražby na portáluwww.okdrazby.cz. Předkupní právo zaniká udělením příklepu, Nezaplatí-li vydražitel nejvyššl podání
ani v dodatečné lhůtě, soudní exekutor nařídí další dražební jednání (§ 69 e,ř. ve spojení s § 336m odst. 2 o.s.ř.).

Xlll. Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů,
povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel(ka) povinného, pokud jsou postiženy nemovité věci dosud ve
spoleěném jmění manželů, vydražitel uvedený v § 336m ost. 2 o.s.ř, a dále ti, kterým v nabytí věci brání zvláštní právní
předpis.

XlV. Vzhledem k tomu, že o.s.ř. ani e,ř. neupravuje bližší informace a podrobnosti ohledně dražitele, vychází soudní
exekutor subsidiárně ze zákona ě.2612000 Sb,, zákon o veřejných dražbách, který dražebníkovi ukládá povinnost, že
osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu. U fyzické osoby musí jít o takové oznaěení,
které jednoznačně vyluěuje záměnu osob, přičemž nezpochybnitelným identifikátorem je rodné číslo íyzické osoby, které
však podléhá zvláštnímu režimu. V případě dražby nemovitých věcí katastrální úřad vyžaduje identiíikaci vydražitele jeho
rodným číslem. Z tohoto důvodu je v dražební praxi v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů obvyklé, že
íyzická osoba se jednoznačně identiíikuje svým rodným číslem. Pro zpracování těchto údajů platí zvláštní režim dle
zákona č. 'l01/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedené skutečnosti soudní exekutor poučuje
všechny dražitele, že bude pro jejich registraci vyžadovat sdělení rodného čísla, jinak budou vylouěeni z dražby (netýká
se právnických osob jako dražitelů). Při samotné dražbě nemovitostí iiž dražitelé o této skuteěnosti nebudou soudním
exekutorem poučováni.

XV. Registrace dražitelů k dražbě probíhá vyplněním údajů do webového formuláře dostupného na portálu
www.okdrazby.cz, sekce Registrace/Přihlášení. Pravost podpisu dražitele (osoby oprávněné |ednat za dražitele) na
íormuláři musí být úředně ověřena. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu
www.okdrazby.oz. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předohozí registraci může jako ověřený
uživatel poňálu www.okdrazby.cz úěastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo podat námitky proti udělení
příklepu. Na portálu ww.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitou věc, kterou chce
dražit. Ověřený uživatel portálu se musí do dražby přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražby (nejlépe souěasně
s odesláním dražební jistoty), Postup pro přihlášení je patrný z dražebního manuálu v sekci ,,Jak dražit" na portálu
wwwokdrazby.cz . Po zahájenl dražby nenl možné přistoupení dražitelů, kteří se do zahájení dražby nepřihlásili. Po
složenI dražební jistoty a splnění podmínek úěasti na dražbě dle dražební vyhlášky je dražitel oprávněn po zahájení
dražby v dražbě ěinit podání (přihazovat). Přihlášený dražitel v dražbě vystupuje pod identifikátorem (člslem dražitele),
ze kterého nelze zjistit jeho totožnost.

XVl. Usnesení o příklepu bude zveřejněno následující pracovní den po udělení příklepu na elektronické rjřední desce
soudn íh o exekutora na webových stránkách www. exekutorbrno.cz.

XVll. Způsob elektronické dražby:
1. Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor umožní na
předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup k technickému vybavení.
2. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. To neplatí pro dražitele, kteným svědčí předkupní právo - v případě,
že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svěděí předkupní právo a nebude uěiněno podání vyšší, bude
udělen příklep dražiteli, jemuž svěděí předkupní právo.
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3, Uěiní-li shodné podání (§ 336j odst. 'l věta druhá o.s.ř.) osoby s předkupním právem, bude příklep udělen dražiteli
určenému elektronickým losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby
nejdéle ve lhůtě 5 minut, Příklep bude udělen dražiteli s vyšším číslem.
4. Příhozy se ěiní tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší než stanovený
minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že
nebylo uóiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno azobrazl se jako nejvyšší podání spolu s číslem dražitele,
celkovou částkou a uvedeným přesným ěasem příhozu.
5. Po skončent dražby oznáml exekutor prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz číslo dražitele, který učinil nejvyšší
podání v dražbě a výši nejvyššího podání.
6. Od okamžiku oznámení dražitele, který učinil nejvyšší podání a výše nejvyššího podání, běží osobám, které mají
právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V
případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které
zveřejní na poňálu wwwokdrazby.cz. Y případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním
předposledního nejvyššího podání; v opačném případě exekutor udělí příklep.
7. Dražitelům, kte{m nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacenájistota po skončení dražby. Dražební jistota se nevrací
tomu dražiteli, který podal námitky proti udělení příklepu, a to až do doby, než usnesení o přtklepu nabude právnI moci.
8. Usnesení o příklepu se doruěí se osobám dle § 336k o,s,ř..

XVlll. Osoba odpovědná za správu domu a pozemku, jdeJi o prodej jednotky v domě, se může domáhat uspokojení
pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatněna u
soudu žalobou podle části třetí o.s.ř. a jestliže ji přihlásí nejpozději do zahájení dražebntho jednání a přihláška bude
obsahovat náležitosti podle § 336f odst, 2 a 3 o,s.ř. Přihlášky, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude
uvedena, soudní exekutor odmítne.

(Prohlídka dražené nemovité věcl není organizována, zájemci se mohou s nemovitrými věcmi individuálně
seznámit. Bližší informace je možno zjistit ze znaleckého posudku zveřejněného na webových stránkách soudního
exekutora v sekci ,,dražby" případně íyzickým nahlédnutím v sídle soudního exekutora po předchozí domluvě. Účast
účastníka a dražitele, který nemá přístup k technickému zařízení k účasti na dražbě, zajistí soudní exekutor na písemnou
žádost doručenou nejméně 5 dnů před konáním dražby),

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolánl do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného soudního
exekutora. Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby, které
mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. Odvoláníjen proti výrokům uvedeným v bodě l.,
ll., Vl., Vlll., lX., X., Xl., Xll. Xlll, XlV XV., XVl, XVll, nenípřípustné.

V Brně dne 05,08.2021

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor

DorUčUje se: 1, opráVněnému, 2. Těm, kdo do řízení přistoupi|i jako další oprávnění, 3, Povinnému, 4. Manželu povinného (eJi nemovitost V SJ|V), 5.
Osobám onichžjemuznámo,že mají knemovitévěci předkupní právo,věcnéprávonebonájemní právo,6.Osobám,kteréjižpřihlásilysvévymahatelné
pohledávky nebo poh|edávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly, 7 Finanónímu úřadu a obecnímu úřadu,
vjejichž obvodu je nemovitá věc + žádáme obecní úřad, vjehož obvodu je nemovitá věc, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil
způsobem Vmísté obvyklým, 8 Finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, vjejichž obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání),9. Těm, kdo
Vybíraji pojiStné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politikU zaměStnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění,1o. PříslUšnémU
katastrá|nímu úřadu + žádáme příslušný katastrální úřad, aby vyhlášku nebojejí podstatný obsah uveřeinil na své úřední desce, 11. obecnímu
úřadu obce s rozšířenou pŮsobností, v jehož obvodu je nemovitá věc

Není - li tato pisemnost opatřena otiskem úředního razitka a podpisem, jedná se o písemnost, l<terá je doručována prostřednictvím
stužbyPostServisatatojeplatnáibeztěchtonátežitosti (ust §17,odsí ístavovskéhopředpisuExekutorskékomoryČeskérepubliky-
kancelářský řád) Dle ust § 17b stav. předpisu EKCR - kanc, řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto
dokumentu doručen, se zašle el poštou na el adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sidle úřadu na technickém nosiči dat

Do lá né podepsál JUDr, PerKďián

GlVENNAME=Pe[, sURNAME=Kocián cN=JUDí Pet Kocián
oU=1 o=JUDI PctKocián,oD25497=NTRoz60531355
a=cz
oalúm 2a2 1 -aa-as 22:22:37
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proti
poVinnému:

ExEKUToRsKÝ tlŘno BRNo.vENl(ov, Veveří 1251 616 45 BRNo
JUDr. Peír Kocián, soudní exekutor
te|.1 +420 §44 SOB 3íí, íaxl +42a 544 §08 3{2, maihinfo@xokutorbrno.cz, www.gxskutorbrno,cz
úředni hodinyl Po, §t, Čt 8l00.tí:00 í3:00,í§130, pokladníúodlnyl po.Čt 8:00.tí:00 1i:00.í§;30

Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Městským
exekuce na základě usnesení č.j. 69 Nc 3,1 87/2006-5 ze dne 23.06.2006, kteným byla nařízena
51 C 18712004 ze dne 24,01 .2006 vydaného Městským soudem v Brně, ktený nabyl právní moci dne a je vykonatelný
ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: RoSS Holding a. s.
se sídlem Jlhtavská 893, Havl|čkův Brod, PSě: 580 0'1,1Č;25259741,
zastoupen Česká lnsolvenční v.o.s., se sídlem Fráni Šrámka 113gl2, Hradec Krátové, PSČ: 500
02, tČ: 288í0341
(dále pouze oprávněný)

Jiří Horák
bytem Žd'ár č.p, 5, Žd'ár, PSČ: 679 02, dat,nar.: 04.o1 .1 959
(dále pouze povinný)

vsouladusust.§52odst.la§69zákonač.1201200'|Sb.,osoudníchexekutorechaexekučníčinnosti(exekučnířád)aozměně
dalŠÍch zákonŮ (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 Sb., oběanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "o.s.ř."), ve znění úěinném do dala 31.12.2012

vydává toto

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)

l. Dražebníjednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního seryeru:
www.okdrazby.cz

Zaháieni elektronického dražebního jednání dne 14.09.2021 v 09:30:00 hod.

Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé ěint podání. Bude_li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby uěiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činl podání a
okamžik ukoněení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podánt. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyneli od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Bezprostředně po ukončení dražby exekutor
udělí příklep dražiteli, který uěinil nejvyšší podánt, Ukončeníelektronické dražby dne 14.09.202110:00:00 hod. Časy
zahájení dražby, ukončení dražby a časy příhozů se řídí systémovým časem dražebního serveru. Sledování dražby je
veřejně přístupné,

ll.Předmětemdražbyjsounásledující nemovitévěci _spoluvlastnickýpodíl ovelikosti id. 1/6

]-]}.:.I,ě;-. : CzO6A2 Brno-město
iia;_ .liz+ltli : 61l778 Bystrc

Ohti:l 582786 Btno
iiÉi v]_asllnict.,ri: 15211

Došlo dne " g =08" 2021

.y"piiě provedením )D+fl I.//,
i}6d0lla, razcl,rrllzr r, ň, i.,.,,,,,,,,.,,,,,....

B Ntsncl/jt.§tj
t !zÉ]ll^ý

laliÍJd Výlněra {in2J I)rL;Jt 1:r32c_1111-u ZL}ú,5,ír1 4ružjťi Způsc>L. ochtany
P 4630

P 4634

381 }esní pozemek

2B88 Iesní pozemek

pozemek určený k
plnění funkcí lesa
pozernek určený k
plnění funkcí 1esa

P : p-,rárzni vztahr: _jsr-:u clotóen}, změl:,u

(Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden íunkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi dle posudku,
který zpracoval znalec lng. Tomáš Chalupa, Nebovidy 19,1 , 664 48, Nebovidy dne 01.03.2021 jako jeden celek.)

ll!. Výsledná cena dražených nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k
dražebnímu celku čint částku ve výši 350.000,- Kč (slovy třistapadesáttislc korun ěeských) a byla určena usnesen[m
soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, č,j. 137Ex 2974106445 ze dne 21 .06.2021 na



základě posudku znalce lng. Tomáš Chalupa, Nebovidy 19,1,664 48, Nebovidy ze dne 01.03,2021, pod č.j. 29l2o21,
jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věct a jejich příslušenství a jednotlivých práv azávad s nimi spojených.

lV. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných
majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj, ve výši 233.333,- Kč (slovy dvěstětřicettřitisíctřistatřicettři korun
českých).

V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor v ěástce 70.000,- Kč (slovy sedmdesáttisíc korun ěeských). Zájemci o koupi
dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit dražební jistotu před zahájením elektronické dražby bezhotovostní
platbou na účet soudnlho exekutora č,ú. 42112'12490/6800, vedeného u Sberbank CZ, a.s. pod variabilním symbolem
297406 nebo v hotovosti do pokladny exekutora (v pokladních hodinách soudního exekutora, které jsou zveřejnény na
informační tabuli soudního exekutora a na webových stránkách http://www.exekutorbrno.czlczluredni_hodiny/). Platba
musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem s uvedením specifického symbolu, do kterého dražitelé
uvedou bud' rodné ěíslo (v případě tyzických osob) nebo lČ (v případě právnických osob). K jistotě zaplacené
bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora lze přihlédnoutjen tehdy, bude-li do zahájenl dražby zjištěno, že byla
připsána na úěet soudního exekutora, Do elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé, kteří zaplatí dražební
jistotu. Dražitelé se upozorňují, aby skládali dražební jistotu na r]čet soudního exekutora v dostatečném předstihu, aby
nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. Výše příhozu bude uvedena v elektronickém
systému dražeb u příslušné dražby.

Vt. Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: nebyly z|ištěny

Vll. Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní
předpisy, výměnky a nájemní, pachtovní ěi předkupní práva, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž
zájem spoleěnosti vyžaduje, aby nemovitou věczatěžovala i nadále (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.):
nebyly zjištěny

Vlll. Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc (vydražený
funkční soubor nemovitých věcí) s přislušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udělení
příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité
věci s příslušenstvím, nabyloJi usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplati|-|i nejvyšší podání, a to ke dni vydání
usnesení o udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).

lX. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupi|i jako další
oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději 3 pracovní dny
přede dnem zahájení elektronlckého dražebního jednání (§ 336o odst. ,l písm. f) o,s,ř.), jestliže v přihlášce uvedou
výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. V této lhůtě musí být přihláška doručena. K
přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69 e.ř. ve spojení s §
336f o.s,ř.). Přihláška je podáním určeným soudnlmu exekutorovi a musí vedle obecných náležitostí obsahovat určenI
věřitelem uplatňované pohledávky a její výše s příslušenstvím ke dni dražebního jednání. Z povinnosti prokázat
pohledávky listinami plyne požadavek, že tyto listiny musí být připojeny k přihlášce v originále, (tj. je nutno předložit
stejnopis rozhodnutí opatřeného doložkou vykonatelnosti nebo ijeho opis na němžje vyznačena ověřovacl doložka dle §
73 z.ě.358/'1992 Sb. nebo § 6 z.č,. 2112006 Sb., nikoliv však obyčejnou kopii listin) nebo vkonvertované podobě
kvalifikované listiny, případně předloženy soudnímu exekutorovi nejpozději před výzvou k vlastní dražbě. Opožděné
přihlášky soudní exekutor odmítne. Soudní exekutor vyzývá věřitele, kteří již doručili svou přihlášku pohledávky vůči
povinnému, aby tuto vyčíslili včetně přtslušenství ke dni dražebního jednání a doložili k přihlášce v originále, v úředně
ověřené kopii či v konveňované podobě kvalifikované listiny prokazující pohledávky, přtpadně plné moci, které byly
doloženy v prostých kopiích,

X. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízeníjako další oprávnění, a ostatní věřitele povinného,
kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336f o,s.ř,), aby soudu sdělili,
zda žádají zaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením elektronického
dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůói nim převzít (§ 69 e.ř. ve spojení s § 3369 o.s.ř.).

Xl. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e,ř. ve spojení s § 267 o.s.ř.), aby je
uplatnil u soudu. Uplatnění takového práva u soudu je povinen soudnímu exekutorovi prokázat nejpozději v poslední
pracovní den, který předchází dni konání dražebního jednání; soudní exekutor upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude
při provedení výkonu rozhodnutí přihltženo. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemní či
pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební
vyhlášce, nejdeJi o nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení nebo oprávněného z věcného
břemene bydlení, aby takové právo soudu oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zaniká příklepem nebo
v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

Xll. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, že je
mohou uplatnit jen při elektronickém dražebn[m jednání jako dražitelé, Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě k
vydražené nemovité věci zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem, nejde-li o předkupní právo stavebnlka
k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo stavebníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku
ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, které udělením příklepu nezanikají. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své
předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musIje prokázat nejpozději 3 pracovní dny před zahájením elektronického
dražebního jednání (§ 336o odst, 1 písm. h), V této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva nebo výhrady zpětné
koupě včetně důkazů kjeho prokázání doručeno soudnímu exekutorovi. Soudní exekutor bezprostředně před ěasem
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zahájenl elektronické dražby, na které se dražba koná, rozhodne usnesením, zda předkupnI právo nebo výhrada zpětné
koupě je prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, Usnesení bude zveřejněno v systému elektronické
dražby na portáluwww.okdrazby,cz, Předkupní právo zaniká udělením příklepu. Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání
ani v dodatečné lhůtě, soudní exekutor nařídí další dražební jednání (§ 69 e,ř. ve spojení s § 336m odst. 2 o.s.ř,),

Xl!!. Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů,
povinný, manžel povinného (případně bývalý manžel(ka) povinného, pokud jsou postiženy nemovité věci dosud ve
spoleěném jmění manželů, vydražitel uvedený v § 336m ost. 2 o.s.ř, a dále ti, kterým v nabytí věci brání zvláštní právní
předpis.

XlV. Vzhledem k tomu, že o.s,ř, ani e.ř. neupravuje bližší informace a podrobnosti ohledně dražitele, vychází soudní
exekutor subsidiárně ze zákona ě.2612000 Sb., zákon o veřejných dražbách, kten/ dražebníkovi ukládá povinnost, že
osoby a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záměnu, U fyzické osoby musí jít o takové označení,
které,jednoznačně vylučuje záměnu osob, přičemž nezpochybnitelným identifikátorem je rodné ělslo fyzické osoby, které
však podléhá zvláštnímu režimu. V případě dražby nemovitých věcíkatastrálníúřad vyžaduje identifikacivydražitele jeho
rodným číslem. Z tohoto důvodu je v dražební praxi v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů obvyklé, že
fyzická osoba se jednoznačně identifikuje svým rodným číslem, Pro zpracování těchto údajů platí zvláštní režim dle
zákona ě. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedené skuteěnosti soudnl exekutor poučuje
všechny dražitele, že bude pro jejich registraci vyžadovatsdělení rodného čísla, jinak budou vyloučenizdražby (netýká
se právnických osob jako dražitelů). Při samotné dražbě nemovitostí již dražitelé o této skutečnosti nebudou soudním
exekutorem poučováni,

XV. Registrace dražitelů k dražbě probíhá vyplněním údajů do webového formuláře dostupného na porlálu
www.okdrazby.cz, sekce Registrace/Přihlášení. Pravost podpisu dražitele (osoby oprávněné jednat za dražitele) na
formuláři musí být úředně ověřena, Dražby se může zrJčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu
www.okdrazby.cz, Povinný se nesmí úěastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený
uživatel portálu wwwokdrazby,cz účastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo podat námitky proti udělení
příklepu. Na portálu wwokdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitou věc, kterou chce
dražit. Ověřený uživatel portálu se musí do dražby přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražby (nejlépe současně
s odesláním dražební jistoty). Postup pro přihlášení je patrný z dražebního manuálu v sekci ,,Jak dražit" na portálu
www.okdrazby.cz . Po zahájenl dražby není možné přistoupení dražitelů, kteří se do zahájení dražby nepřihlásili. Po
složení dražební jistoty a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražebnt vyhlášky je dražitel oprávněn po zahájení
dražby v dražbě ěinit podání (přihazovat). Přihlášený dražitel v dražbě vystupuje pod identiíikátorem (číslem dražitele),
ze kterého nelze zjistit jeho totožnost.

XVl. Usnesení o příklepu bude zveřejněno následující pracovní den po udělení přtklepu na elektronické r]ředni desce
soudn ího exekutora na webových stránkách www. exekutoórn o. cz.

XVll. Způsob elektronické dražby:
1. Dražiteli nebo povinnému, kte{ nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor umožní na
předchozí písemné vyžádánl v sídle rlřadu přístup k technickému vybavení.
2. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání, To neplatí pro dražitele, kteným svědčí předkupní právo - v případě,
že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude
udělen příklep dražiteli, jemuž svěděí předkupní právo.
3. Učiní-li shodné podání (§ 336j odst. 1 věta druhá o.s,ř.) osoby s předkupním právem, bude příklep udělen dražiteli
urČenému elektronickým losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby
nejdéle ve lhůtě 5 minut, Příklep bude udělen dražitelis vyšštm číslem.
4. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší než stanovený
minimální příhoz urěený dražebníkem, jinak se podánís částkou menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že
nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno azobrazl se jako nejvyšší podání spolu s ěíslem dražitele,
celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.
5. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz číslo dražitele, ktený učinil nejvyšší
podání v dražbě a výši nejvyšštho podání,
6. Od okamžiku oznámení dražitele, který učinil nejvyšší podání a výše nejvyššího podání, běží osobám, které mají
právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. Ý
PřÍpadě, Že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením,'které
zveřejní na poňálu wwwokdrazby.cz. Y přtpadě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním
předposledního nejvyššího podání; v opačném případě exekutor udělí příklep.
7, DražitelŮm, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skoněení dražby. Dražební jistota se nevrací
tomu dražiteli, kte{ podal námitky proti udělení příklepu, a to až do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.
8, Usnesení o příklepu se doruěí se osobám dle § 336k o.s.ř..

XVlll. Osoba odpovědná za správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v domě, se může domáhat uspokojení
pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatněna u
soudu Žalobou podle ěásti třetí o.s,ř. a jestliže ji přihlásí nejpozději do zahájent dražebního jednání a přihláška bude
obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3 o,s.ř. Přihlášky, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude
uvedena, soudní exekutor odmítne.

(Proh!ídka dražené nemovité věci není organizována, zájemcl se mohou s nemovitými věcmi individuálně
seznámit. BliŽŠÍ informace je možno zjistit ze znaleckého posudku zveřejněného na webových stránkách soudního
exekutora v sekci ,,dražby" případně fyzickým nahlédnutím v sídle soudního exekutora po předchozt domluvě. tJčast
účastníka a dražitele, ktený nemá přístup ktechnickému zařlzení k rjčasti na dražbě, zajistí soudní exekutorna písemnou
žádost doručenou nejméně 5 dnů před konáním dražby).
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Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručenl u podepsaného soudního
exekutora. Odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávněn[, povinný a osoby, které
mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě l.,
ll,, Vl., Vlll., lX., X,, Xl., Xll, Xlll, XlV XV., XVl, XVll. nenípřípustné.

V Brně dne 05.08.2021

JUDr. Petr Kocián
soudní exekutor

Doíučulo se: 1. Oprávněnému, 2. Těm, kdo do řízení pňstoupili jako další oprávnění, 3, Povinnému, 4, Manželu povinného (ie-ll nemovitost v SJM), 5.
Osobám, o nichž je mu známo, že majl k nemovité věci předkupni právo, věcné právo nebo nájemní právo, 6. Osobám, které již pňhlásily své vymahatelné
pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly, 7. Finančnímu úřadu a obecnímu úřadu,
vjejichž obvodu Je nemovitá věc + žádáme obecní úřad, vJehož obvodu je nemovitá věc, aby vyhlášku nebo Je,|í podstatný obsah uveřejnll
způsobem vmístě obvyklým, 8. Finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, vjejichž obvodu má povinný své bydliště (sidlo, místo podnikánl), 9. Těm, kdo
vybírají pojistné na sociální zabezpeěení, příspěvek na státní politiku zamě§tnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 10. Přislušnému
katastrálnimu úřadu + žádáme příslušný katastrální úřad, aby vyhlášku nebo |e|í podstatný obgah uveřejnll na své úřední desce, í1. obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působnosti, v jehož obvodu je nemovitá věc

atřen ítka a podpisem, jedná se o plsemnost, která je doručována prostřednictvlm
latná íusť. §íZ odst í síavoyského předpisu Exekutorské komory Óeské republiky-
17b kanc, řád, k plsemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto

dokumentu doručen, se zaš/e el, poštou na el. adresu uvedenou v žádosti p|semnost vyhotovená v el, podobě a podepsaná podle § 1 6a
nebo se předá účastnlkovi v sldle t)řadu na technickém nosiěi dat,

oioilálně podepsa] JUDí, Per K@ián
DN T=só!dnl éxékOlól sERlALNUMBER=Pl6m30
GlVENNAME=Pet, sURNAME=Kocián cN-JU0l Pell Koclán
oU=1, o=JUoí Per Kocián, oID 2 5 4 97=NTRc2-60531355
c=cz
oalum: 202]-08 05 22 16 02
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ExEKUToRsKÝ tlŘno BRilo-vENl(ov Veveří 1261 6í6 45 BRNo
JUDr. Peír Kocián, soudní exekutor
19|.; +420 §44 §OB 3í,l, faxl +42ú §44 308 3{2, maihinío@exekutorbrno.ezn www.€xekutorbrno.cz
úředni hodlny Po, §t, Čt E:00.íí:00 í3100.15:30, pokladní {rodlny: pŇt! 0!00.1í:00 13:00.t§:30

proti
povinnému:

C.j.: 137 Ex 2974106453

Usnesení

Soudní exekutor JUDr, Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Městským soudem v Brně provedením
exekuce na základě usnesení č,j.69 Nc 318712006-5 ze dne 23,06.2006, kte{m byla naiízena exekuce dle rozsudku č.j.
51 C 18712004 ze dne 24.01.2006 vydaného Městským soudem v Brně, který nabyl právní moci dne a je vykonatelný
ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: RoSS Holding a, s.
se sídlem Jlhlavská 893, Havlíčkův Brod, PSČ: 580 01,1Č:25259741,
zastoupen Česká insolvenční v.o.s., se sídlem Fráni Šrámka 113gl2, Hradec Králové, PSČ: 500
02, lČ: 28810341
(dále pouze oprávněný)

Jlří Horák
bytem Žďár č.p, 5, Žd'ár, PSČ: 679 02, dat.nar.: o4.o,1.1959
(dále pouze povinný)

Y99Yladusust.§52odst.la§69zákonaČ.12OI2OO1Sb,,osoudníchexekutorechaexekučníčinnosti(exekučnířád)aozměně
dalŠlch zákonŮ (dále jen "e,i") a ve vazbě na § 336b zákona ě. 99/1963 Sb,, občanský soudní řád, ve znění ilozdějších prlopistr 1oaléjen "o.s.ř,"), ve znění účinném do data 31.12,2012

vydává toto

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)

l. DraŽebnÍjednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz

Zahá|eni elektronlckého dražebního Jednání dne 14.09.2021 v 09:00:00 hod.

Od tohoto okamŽiku mohou dražitelé óinit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé ěint podání. Bude_li v posledních pěti
minutá_ch před stanoveným okamžikem ukoněení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stálé činí podáňí a
okamŽik..ukonČenÍ draŽby se posouvá o pět minut od okamžiku uěinění podání. Budou-li poté činěna dalši podání,
PosluP dle předcházející vě_ty se 9pakuje. UplyneJi od posledního uěiněného podání pět mínut, aniž by bylo Ůčiněno
dalŠÍ PodánÍ má se za to, že dražitelé již neěiní podání a dražba končí. Bezprostředně po ukončení diažby exekutor
udělÍ Příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Ukoněent elektronické dražby dne 14.:§g.2o21 09:30:00 Írod. časy
zahájenÍ draŽby, ukončení dražby a ěasy příhozů se řídí systémovým ěasem dražebního serveru. Sledování dražby jé
veřejně přístupné.

l]. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci - spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6

i}}:!-ťrj : CZ0642 Brno-město
I(ať,-ú2Ěmí z 6LL778 Bystrc

(:l}rĚc: 582786 Brno
lísjt v]a:jtDir::ir,,í : l!6-7

dne * 9 "0s.202l
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Pó .jÉntj,-!,

vÝIn+laIrrrž'_l Drurr pč2EnlJíLi 5i-iLl.s.rb vytlžit,1 ZpŮscL lcbrany
563

t65A /36

3344 / L

4459 / B

4 890

77 ostatní plocha

17 oslaĚní plocha

11320 orná půda

1236 trvalý travní porost

37 1esní pozemek

ostatní
komuníkace
zeleň přírodní rezervace

nebo přítodní
památka
ochr. pásrno jiného
zvlášť chrán. území
nebo pam,stlomu/
zemédělský půdní
fond
zemědělský půdní
fond
pozemek určený k
plnění funkcí lesa

pozemek urěený k
plnění funkcí lesa

lesní pozemek,
na kterém je
budova

i,iá i),:"átil.:.L: st,:j1 .:tavbe j Bystzc, ě.e. 924, rod.rekr, T,V 1058
4891 2t8B lesní pozemek

(Shora uvedené nemovité věci tvořl jeden funkění celek a budou draženy s příslušenstvím a souěástmi dle posudku,
který zpracoval znalec lng. Tomáš Chalupa, Nebovidy ,1 91, 664 48, Nebovidy dne 01.03.202'1 |ako jeden celek,)

lll, Výsledná cena dražených nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k
dražebnímu celku ěiní částku ve výši 600.000,- Kó (slovy šestsettisíc korun českých) a byla urěena usnesením soudního
exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno-venkov, č.j. 137Ex2974106-443ze dne 21.06.2021 nazákladě
posudku znalce lng. Tomáš Chalupa, Nebovidy 191, 664 48, Nebovidy ze dne 01,03.2021, pod č.j, 29l2O21, jehož
předmětem bylo oceněnI nemovitých věcí a jejich příslušenství a jednotlivých práv azávad s nimi spojených.

lV. Neinižší podánl se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných

majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj. ve výši 400.000,- Kč (slovy čtyřistatisíc korun českých).

V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor v částce í00.000,- Kč (slovy jedenostotisíc korun českých). Zájemci o koupi
dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit dražební jistotu před zahájením elektronické dražby bezhotovostní
platbou na účet soudního exekutora č.ú. 421,1212490/6800, vedeného u Sberbank CZ, a.s. pod variabilním symbolem
297406 nebo v hotovosti do pokladny exekutora (v pokladních hodinách soudního exekutora, které jsou zveřejněny na
informačnt tabuli soudního exekutora a na webových stránkách http://www.exekutorbrno.czlczluredni-hodiny/). Platba
musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem s.uvedením specifického symbolu, do kterého dražitelé
uvedou bud' rodné číslo (v případě fyzických osob) nebo lC (v případě právnických osob). K jistotě zaplacené
bezhotovostní platbou na úóet soudního exekutora lze přihlédnoutjen tehdy, bude-li do zahájenl dražby zjištěno, žebyla
připsána na účet soudního exekutora. Do elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé, kteří zaplatí dražební
jistotu. Dražitelé se upozorňují, aby skládali dražebnI jistotu na r]čet soudního exekutora v dostatečném předstihu, aby
nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů, Výše příhozu bude uvedena v elektronickém
systému dražeb u přtslušné dražby.

Vl. Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: nebyly zjištěny

Vl!. Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní
předpisy, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž
zájem spoleěnosti vyžaduje, aby nemovitou věczatěžovala inadále (§ 69 e.ř. ve spojenís § 336a odst. 'l písm. d) o.s.ř.):
nebyly zjištěny

Vlll. Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc (vydražený
funkění soubor nemovitých věcí) s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udělení
příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovjté
věci s příslušenstvím, nabyloJi usnesení o udělení přtklepu právní moci a zaplati|-|i nejvyšší podánl, a to ke dni vydání
usnesení o udělení příklepu (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336l odst. 'l a 2 o.s.ř.).

lX, Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a dalšt věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozděii 3 pracovní dny
přede dnem zahájení elektronického dražebního jednání (§ 336o odst. 1 písm. f) o.s.ř.), jestliže v přihlášce uvedou
výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. V této lhůtě musí být přihláška doruěena, K
přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69 e.ř. ve spojení s §
336f o.s.ř.). Přihláška je podáním určeným soudnímu exekutorovi a musí vedle obecných náležitostí obsahovat urČenÍ

věřitelem uplatňované pohledávky a její výše s přlslušenstvím ke dni dražebního jednání. Z povinnosti prokázat
pohledávky listinami plyne požadavek, že tyto listiny musí být připojeny k přihlášce v originále, (tj, je nutno předložit
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ověřené kopii či v konveňované podobě kvaliíikované list
doloženy v prostých kopiích.

X. Soudní vněného ? gstatní věřitele povinného,
kteří Poža pohledáve 6f o.s.ř.), aby soudu sdělili,zda Zádaj hledávek, zahdjentmilektronickéhodražebníh žitel dluh p 3s6g ó.s.r.),

ražb
ímu
ekut
kaž

stí výměnkl $avo OyOtení nebo oprávněného z věcného
žil ho listinami, jinak takové právo zaniká příklepem nebo

v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

zahájení
koupě je
dražby n
ani v dod

xlll, Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů,
Povinný, manŽel Povinné"ho (PříP_adně bývalý manžel(ka) povinného, pokud jsou postižený ňemovite věci dosud vesPoleČném jmění manželů, vydražitel uvedený v § 336rir osi. 2 o,s.ř. a date ti, Řt"rym u n"uyit uJ"i uranr zvlastnr-óůvnrpředpis.

exekutorem poučováni.

XVl..U.snesenÍ o PřÍklePu bude zveřejněno následující pracovní den po udělení příklepu na elektronické úřední desce
soudn ího exekutora n a webových stránkách www. exékuiorbrn o. cz.

XVll. Způsob elektronické dražby:
1, DraŽite]i nebo Povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor umožní napředchozí písemné vyžádání v sídle úřadu'přístup k tecřrnickémú vyuavjnt.
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2. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. To neplatí pro dražitele, kterým svědót předkupní právo - v případě,

že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podánÍ vyšŠÍ, bude

udělen příklép dražiteli, jemuž svédčí předkupní právo.
3.,Uěini-li strbone podání (§ 336j odst, 1 věta druhá o,s,ř.) osoby s předkupním právem, bude příklep udělen draŽiteli

urěenému elektronickým tóŠem Ž čísel 1 až 99 na základi kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické draŽbY

neidéle ve lhůtě 5 minut, Příklep bude udělen dražiteli s vyšším číslem.
4.'příhozy se ěiní tak, že do piíslušného okénka dražitel vypíše ěástku příhozu (musí být stelná ěi vyŠŠí než stanovený
minimálnípříhoz určený dražebnlkem, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz nezobrazl a má se za to, Že

nebylo uěiněno), klikem na tlaěítko přiňodit je podání učiněno azobrazí se jako nejvyšší podání spolu s ěÍslem draŽitele,

celkovou částkou a uvedeným přesným ěasem příhozu.
5, po skončení dražby ozÁáml exeŘutor prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz číslo dražitele, který uěinil nejvYŠŠÍ

podání v dražbě a výši nejvyššího podání.
b. oo ot<amzixu ozňament-dražitéle, který uěinil nejvyšší podání a výše nejvyššího podánt, béží osobám, které majÍ

piávo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělenÍ PřÍklePu. V
ilrtpaoe, že budou §oóany námitky proti udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesenlm, které

)uét"lnt na poňálu wwwokdrazby.Óz. Y případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokraóuje dražba vyvoláním
předposledního nejvyššího podání; v opaěném případě exekutor udělí příklep.

7. Diažitelům, kterým nebyi udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby, Dražební jistota se. nevracÍ

tomu dražiteli, který podal ňamitt<y proti udělení příklepu, a to až do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.

8. Usnesení o příklepu se doručí se osobám dle § 336k o.s.ř,.

XVlll. osoba odpovědná za správu domu a pozemku, |deJi o prodej jednotky v domě, se mŮže domáhat uspokojenÍ
pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, bYla uPlatněna u

soudu žalóbou pooíe části iřetí o.s.ř. a jestliže ji přihlásí nejpozději do zahá a Přihláška bude
obsahovat nálejitosti podle § 336f odst. 2 a s o.Š.t. Přihlášky, v nichž výše po lušenstvÍ nebude

uvedena, soudní exekutor odmítne.

(prohlídka dražené nemovité věci není organizována, zájemci se mohou s nemovltými věcml indlviduálně
Šeznámit. Bližší informace je možno zjistit zď znaleckého posudku zveřejněného na webových. stránkách soudnÍho

exekutora v sekci ,,dražby; iripadně ryŽicxym nahlédnutím v sídle soudníhb exekutora po přédchozl domluvě. tJČast

úóastníka a dražiteíe, ktený nemá přístup k technickému zařIzení k rjčasti na dražbě, zajistí soudnÍ exekutor na písemnou

žádost doručenou nejméně 5 dnů před konáním dražby).

poučení: proti tomuto usnesení lze podat odvolání do ,l5 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného soudniho
exekutora. odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávněnÍ, povinný a osobY, které

mají k nemovitosti předkupni právÓ, věcné právb nebo nájemní právo, Odvoláníjen proti výrokům uvedeným v bodě l.,

ll., Vl., Vlll., lX,, X., Xl,, Xll. Xlll, XlV XV,, XVl, XVll, nenípřlpustné,

V Brně dne 05.08.2021

JUDr. Petr Kocián
soudnI exekutor

úřadu obce s rozšiřenou působností, vjehož obvodu je nemovitá věc

Neni _ li tato písemnost opatřena otiskem úřednlho razttka a podpisem, jedná se o plsemnost, l<teré je 
.doruČovánTprostřednictvlm'Šti;!di á"'jŠ"řrřŠá"tr"tČ'iŠÍt"tna ibez těchto nátežitost;. (ust. §il áast i Štavov,sk!no'předpisu Éx9Xutlrsk! k9yow čéské regu|li!<v-

ir,n"étář"ky řád) Dle ušt. § tzo stav. předpisu EKčR - kanc. řád, k plsemné žádosti účastnlka, kterému byl listinný sÍe/noPis Íohoto

dokumenti dorúč"n, se zaéle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti ptsemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § Í6a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat

30
l, PaIKocián,
2-60531355,

c=Cz
oélUm 2021 08,05 22 0l 26
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