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Usnesení
Mgr. Radek Karafiát, soudní exekutor Exekutorského ú adu Jihlava, se sídlem Královský vršek 25,
Jihlava, pov ený provedením exekuce na základ usnesení, které vydal Okresní soud v Havlí kov Brod
dne 26.6.2006, .j. 5 Nc 316/2006-4, a kterým byla na ízena exekuce vykonatelného exeku ního titulu:
platební vým r: .j.2140501207, který vydal VZP R OP Havlí v Brod dne 24.10.2005, platební vým r:
.j.4240501208, který vydal VZP R OP Havlí v Brod dne 24.10.2005, k uspokojení pohledávky
oprávn ného: Všeobecná zdravotní pojiš ovna eské republiky, Orlická 4, 130 00 Praha 3, I :41197518,
zn. 6S291/06, ve výši 79 082,00 K , jakož i náklad exekuce a náklad oprávn ného, proti povinnému:
Pavel Novotný, Radostín 29, 580 01 Radostín, r. .630731/0867, zast. Jaroslava Kesnerová, opatrovník,
Královský vršek 25, 586 01 Jihlava, rozhodl
takto:

Mgr. Radek Karafiát, soudní exekutor Exekutorského ú adu Jihlava, se sídlem Královský vršek 25,
Jihlava, v y d á v á
dražební

vyhlášku:

I. Dražební jednání s e k o n á dne 24.8.2011 v 10:15 hodin v místnosti íslo 154 v 1. poschodí
Kulturního domu v Jihlav , Tolstého 2 (DKO s.r.o., vchod totožný s Finan ním ú adem Jihlava).
II. P edm tem dražby je spoluvlastnický podíl povinného ve výši ideální jedné šestiny k
nemovitostem, a to parcelám parcelních ísel st. 26 - zastav ná plocha a nádvo í o vým e 360 m2, 49/2 zahrada o vým e 737 m2 a 181/1 - trvalý travní porost o vým e 369 m2 a pozemku ve zjednodušené
evidenci - parcela p vod Pozemkový katastr (PK) parcelní íslo 182/1 o vým e 1994 m2, zapsaného v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Vyso inu, Katastrálním pracovišt m Byst ice nad
Pernštejnem na listu vlastnictví íslo 19 pro obec a katastrální území Rozsochy.
III. Výsledná cena nemovitostí byla ur ena ve výši 12.919,korun eských).

(dvanáct tisíc dev t set devatenáct

IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou t etin výsledné ceny, tedy ástkou 8.613,- K (osm tisíc
šest set t inác korun eských) - § 336e odst. 1 o.s. .
V. Výše jistoty se ur uje ástkou 5.000,- K (p t tisíc korun ekých). Zájemci o koupi dražených
nemovitostí jsou povinni tuto jistotu zaplatit bu v hotovosti k rukám soudního exekutora, a to do zahájení
dražebního jednání, nebo platbou na ú et soudního exekutora vedený u eské spo itelny, a.s., pobo ka
Jihlava, íslo 1474138399/0800, VS 61206. K platb na ú et soudního exekutora lze p ihlédnout jen tehdy,
bylo-li p ed zahájením dražebního jednání zjišt no, že na ú et soudního exekutora také došla.
VI. Nebyla shledána práva a závady spojené s nemovitostmi (§ 336a odst. 1 písm. b/ o.s. .)
VII. Na nemovitostech neváznou žádné závady, které prodejem nemovitostí nezaniknou (§ 336a
odst. 1 písm. c/ o.s. .).
VIII. Vydražitel je oprávn n evzít vydražené nemovitosti s p íslušenstvím dnem následujícím po
vydání usnesení o p íklepu, o tom je vydražitel povinen vyrozum t Exekutorský ú ad Jihlava, se sídlem
Jihlava, Královský vršek 25. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s p íslušenstvím,
nabylo-li usnesení o p íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu
(§ 336l odst. 1, odst. 2 o.s. .).
IX. Soudní exekutor upozor uje, že p i rozvrhu podstaty se mohou oprávn ný, ti, kdo do ízení
istoupili jako další oprávn ní, a další v itelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných
pohledávek nebo pohledávek zajišt ných zástavním právem, než pro které byla na ízena exekuce, jestliže je
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+02'00'. po právní moci usnesení o na ízení exekuce (§ 336f o.s. .).
X. Oprávn ný a ti, kdo p istoupili do ízení jako další oprávn ní, a ostatní v itelé povinného, kte í
požadují uspokojení svých pohledávek p i rozvrhu podstaty, se vyzývají, aby soudnímu exekutorovi sd lili,
zda žádají zaplacení svých pohledávek. Nepožádají-li o zaplacení p ed zahájením dražebního jednání, m že
vydražitel dluh povinného v i nim p evzít (§ 336g o.s. .).
XI. Osoby, které mají k nemovitostem právo nep ipoušt jící dražbu, se upozor ují, že musí toto
právo uplatnit u p íslušného soudu návrhem na vylou ení majetku z exekuce v ízení podle t etí ásti zákona
íslo 99/1963 Sb., ob anský soudní ád. Návrhem podle t etí ásti o.s. . je t eba uplatnit v i v iteli pop ení
pravosti, výše, skupiny nebo po adí n které z pohledávek p ihlášených k rozvrhu výt žku nebo jinak
uspokojovaných p i exekuci. Nejde-li o v c pat ící do pravomoci soudu (§ 7 odst. 1 o.s. .), rozhodne o
pravosti nebo výši pohledávky p íslušný správní nebo jiný orgán.
XII. Osoby, které mají ke shora uvedeným nemovitostem p edkupní právo se upozor ují, že je
mohou uplatnit jen v dražb jako dražitelé a ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká.
Pou ení:
Proti výrok m uvedeným pod body I., II., VI., VIII., IX., X., XI., XII. tohoto usnesení není odvolání
ípustné. Proti ostatním výrok m dražební vyhlášky lze podat odvolání do 15-ti dn ode dne doru ení, a to
ke Krajskému soudu v Hradci Králové prost ednictvím Exekutorského ú adu Jihlava, se sídlem v Jihlav ,
Královský vršek 25.
Odvolání mohou podat jen oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, povinný a další
osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, v cné právo nebo nájemní právo.
V Jihlav dne 16.6.2011
Mgr. Radek Karafiát
soudní exekutor

