
Číslo jednací: 124  EX  7507/11-79
Číslo opr.: 6603420

U S N E S E N Í

JUDr.  Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice,  Novobranská 20, 412 01 Litoměřice, pověřený provedením 
exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresní soud v Blansku ze dne 17.5.2011 č.j. 90EXE 1443/2011-6, 
proti povinnému: JOSEF KOVÁŘ, KUNŠTÁT - ÚJEZD 23, 67972, KUNŠTÁT - ÚJEZD, nar.28.09.1956
na návrh oprávněného: FORSET COLLECT LIMITED, Agiou Nikolaou, 67-69, Flat/Office 103, , 2408,

Nicosia, IČ 265667, zast. Mgr. Jan Petřík, advokát , Týnská 12, 11000, Praha 1
pro 6 387,20 Kč s příslušenstvím

v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o 
změně 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 věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného 

vydává

D R A Ž E B N Í  V Y H L Á Š K U

     I. Dražba nemovitostí uvedených v bodě II se koná dne 16.10.2012 v 12:00 hod. v aukční síni společnosti Naxos, a.s., 
Holečkova 31, Praha 5 - Košíře.

Zájemci  o  koupi  dražených nemovitostí  se  registrují  15 minut  před začátkem dražebního jednání  na recepci 
společnosti Naxos a.s. na shora uvedené adrese.

     II. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti a jejich příslušenství:

     III.  Výsledná cena dražených nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení, jejich příslušenství, práv a jiných 
majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku činí 586.000,- Kč.

     IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto 
usnesení a jejích příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřících k dražebnímu celku a činí částku 

390.667,- Kč.

     V. Výše jistoty pro dražbu nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení stanovuje soudní exekutor v částce 
39.000,- Kč, nejvýše však ve výši ¾ nejnižšího podání. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit 
jistotu buď v hotovosti v aukční síni společnosti Naxos, a.s.,  Holečkova 31, Praha 5 - Košíře před začátkem dražby, 
v kanceláři  soudního exekutora v sídle  Exekutorského úřadu Novobranská 20,  412 01 Litoměřice,  nejpozději  do dne 
konání  dražebního  jednání  nebo  bezhotovostní  platbou  na  účet  soudního  exekutora  č.ú.:  215887454/0300,  vedený 

Toto rozhodnutí ze dne 09.08.2012, č.j. 124 EX  7507/11-79, nabylo právní moci dne 04.09.2012.
Připojení doložky právní moci provedl Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., dne 09.10.2012.



u ČSOB, a.s., variabilní symbol 750711. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před 
zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. 
Soudní exekutor před zahájením vlastní dražby rozhodne, zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto rozhodnutí není 
přípustný opravný prostředek. 

       VI. Práva a závady spojené s nemovitostí: nebyla zjištěna

     VII.  Závady, které prodejem nemovitostí  v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní 
předpisy,  nájem bytu a  další  věcná  břemena a  nájemní  práva,  u  nichž  zájem společnosti  vyžaduje,  aby nemovitost 
zatěžovala i nadále a jedná se o tyto závady (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.):
nebyly zjištěny.

     VIII. Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitost (vydražený funkční soubor 
nemovitostí)  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  nemovitosti 
s příslušenstvím, pokud rozhodnutí o příklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení 
o udělení příklepu. 

     IX. 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 
zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, 
jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. Listiny musí být 
připojeny k     přihlášce v     originále, v     ověřené kopii či v     konvertované podobě kvalifikované listiny  .  K přihláškám, v 
nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336f o.s.ř.)

     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 spojení s § 336f o.s.ř.), aby 
soudu  sdělili,  zda  žádají  zaplacení  svých  pohledávek,  a  upozorňuje,  že  nepožádají-li  o  zaplacení  před  zahájením 
dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336f o.s.ř.)

     XI. 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 a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že 
jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.  

     XII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražbě 
jako dražitelé. Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem. Hodlá-li 
někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní 
exekutor  ještě  před zahájením vlastní  dražby  rozhodne usnesením,  zda  předkupní  právo je  prokázáno.  Proti  tomuto 
usnesení není odvolání přípustné.

     XIII. 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.).

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Brně do 15-ti dnů od jeho doručení 
prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem 
Novobranská 20, 412 01 Litoměřice. 
Proti  tomuto  usnesení  mohou  podat  odvolání  jen  oprávněný,  ti,  kdo  do  řízení  přistoupili  jako  další 
oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. 
Odvolání jen proti výrokům označeným v dražební vyhlášce I.,  II., VI., VIII., IX., X., XI., XII. XIII. není 
přípustné.

V Litoměřicích dne 9.8.2012 

otisk úředního razítka

           JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., v.r. 
    soudní exekutor 

           Exekutorský úřad Litoměřice
vyřizuje: Vrbenský Vlastimil
za správnost vyhotovení: Michaela Němcová



Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 39328434-28769-121009020953, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, se shoduje s obsahem dokumentu,

jehož převedením vznikl.
 
Výstup v listinné podobě se skládá z 3 listů (stránek textu včetně konverzní doložky).
 
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě (pdf dokument) byl platně podepsán zaručeným

elektronickým podpisem. Kontrola platnosti elektronického podpisu byla ověřena dne 09.10.2012 v

02:09:53. Elektronický podpis - číslo certifikátu 00 A3 DC 59, který vydal akreditovaný

poskytovatel certifikačních služeb I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První

certifikační autorita, a.s. pro JUDr. Ondřej Mareš, JUDr. Ondřej Mareš. Elektronický podpis

nebyl označen platným časovým razítkem.
 
Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 
Ověřující osoba: Michaela Němcová
 
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. dne 09.10.2012
 

Podpis ověřující osoby: .............................

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Kontrola platnosti elektronického podpisu zahrnuje:

- ověření platnosti elektronického podpisu - ověření platnosti elektronického podpisu bylo provedeno vůči aktuálnímu zveřejněnému seznamu zneplatněných

kvalifikovaných certifikátů.

- ověření integrity dokumentu - dokument po aplikaci elektronického podpisu nebyl změněn

39328434-28769-121009020953



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
 

Ověřuji pod pořadovým číslem 39328430-28769-121009020954, že tento dokument, který vznikl

převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož

převedením vznikl.
 
Vstup v listinné podobě se skládá z 3 listů (stránek textu).
 
Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku
 

Tato doložka byla vyhotovena aplikací zákona č. 300/2008 Sb. a dle vyhlášky č. 193/2009 Sb.

prostřednictvím elektronické aplikace systému kontaktních míst veřejné správy.
 

Ověřující osoba: 
 
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. dne 09.10.2012
 

 

Tuto skutečnost můžete ověřit v úložišti ověřovacích doložek

( https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky )

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

39328430-28769-121009020954
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