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Us esení O narízení dalšího dražebního jednání
došlo 11. 08. 1008 (dražební vyhláška)

Podc.'eiJn" ~ ~~h) Cfs!ojednací: 031 EX 189/06-168
Soudní exekutor Mgr. Roman Chaloupka, Exekutorský úrad Melník, se sídlem Havlíckova 329, 276 01
Melník poverený provedením usnesení c.j. 23 Nc 5222/2006-4 Okresního soudu v Kladne ze dne 3. dubna
2006, kterým byla narízena exekuce dle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Kladne ze
dne 11.1.2006, c.j. 17 C 3/2006-7, k uspokojení pohledávky oprávneného: Obec Neprobylice, ICO:
00640492, se sídlem Neprobylice 4, 273 75 Trebíz proti povinnému: Karel Gulic, nar. 17.8.1950, bytem
Plchov 12, 273 75 Trebíz, ve výši 100.000,- Kc spolu s úroky z prodlení z cástky 100.000,- Kc od
28.11.2005 do zaplacení, jejichž výše odpovídá rocne výši repo sazby stanovené Ceskou národní bankou
platné pro 1. den kalendárního pololetí, ve kterém trvá prodlení povinného, zvýšené o 7 procentních bodu,
pro náklady predcházejícího rízení ve výši 4.000,- Kc a pro náklady exekuce, které budou v prubehu rízení
stanoveny, rozhodl ve shora uvedené veci a vydává toto

" ,

usnesení o narízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhlášku)

I. Narizuje se další dražební jednání (dražba) nemovitostí na den 25. zárí 2008 od 11.00 hod,
v budove Exekutorského úradu Melník, Havlíckova 329, 276 01 Melník. Registrace úcastníku dražby -
dražitelu probehne dne 25. zárí 2008 v budove Exekutorského úradu Melník, od 10.45 do 11.00 hod.

II. Predmetem dražby jsou nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úradem pro Stredoceský kraj, Katastrální pracovište Kladno, pro obec a katastrální území Kutrovice,
na listu vlastnictví c. 28, se všemi soucástmi, právním a faktickým príslušenstvím, trvalými porosty a
venkovními úpravami a se všemi právy a povinnostmi,

Parc.c.: Výmera(m2): Druhpozemku:
St. 71 340 zastavená plocha a nádvorí

Stavby
Cást obce, C.budovy:
Kutrovice, c.p. 18

Zpusob využití:
bydlení

Na parcele:
St. 71

III. Výsledná cena nemovitostí je stanovena usnesením o urcení ceny nemovitostí na cástku
500.000,- Kc (slovy pet set tisíc korun ceských) v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 a § 69 zákona c.
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekucní cinnosti (exekucní rád a o zmene dalších zákonu
(dále jen "e.r.") a ve vazbe na § 336a zákona c. 99'1963 Sb., obcanský soudní rád, ve znení
pozdejších predpisu (dále jen "o.s.r."). -

IV. Vyvolávací cena, která je zároven nejnižším podáním pri dražbe podle § 336e odst. 1 o.s.r. ciní
250.000,- Kc (slovy dve ste padesát korun ceských).

V. Podmínkou úcasti v dražbe je složení dražební jistoty ve výši 150.000.-Kc (slovy jedno sto
padesát tisíc korun ceských). Jistotu lze uhradit platbou na úcet soudnlho exekutora I\I.Igr.Romana
Chaloupky, Exekutorský úrad Melník, císlo úctu: 51-6505510257/0100, veden u Komercní banky, a.s.
v Melníku, variabilní symbol 18906168. K platbe dražební jistoty na úcet soudního exekutora Mgr.
Romana Chaloupky, Exekutorský úrad Melník, lze prihlédnout jen tehdy, bylo-Ii pred zahájením
dražby dražitelem prokázáno, že platba byla na výše uvedený úcet poukázána.

VI. Na predmetu dražby vázne zástavní právo pro Ceskou sporitelnu a.s., ICO: 45244782, ve výši
450.000,- Kc, vklad ze dne 28.8.2000, listina: Smlouva V2 10882/2000.

VII. Na predmetu dražby neváznou žádné závady, které prodejem nemovitosti v dražbe nezaniknou [§
69 e.r. ve vazbe na § 336a odst. 1 písmo c) a odst. 2 o.s.r.).

VIII.Vydražitel je oprávnen prevzít vydraženou nemovitost s príslušenstvím (ujmout se držby), dnem
následujícím po vydání usnesení soudního exekutora d udelení príklepu; o tom je vydražitel povinen
vyrozumet soudního exekutora (§ 69 e.r. ve spojení s § 3361o.s.r.). Vydražitel se stává vlastníkem
vydražené nemovitosti s príslušenstvím, nabylo-Ii usnesení o udelení príklepu právní moci a zaplatil-
li vydražitel nejvyšší podání ve stanovené lhute, a to ke dni vydání usnesení o udelení príklepu (§ 69
e.r. ve spojení s § 3361odst. 1 a 2 o.s.r.).
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IX. Soudní exekutor upozornuje, že pri rozvrhu podstaty se mohou oprávnený, tí, kdo do rízení
pristoupili jako další oprávnení a další veritelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných
pohledávek nebo pohledávek zajištených zástavním právem, než pro které byla narízena exekuce,
jestliže je prihlásí nejpozdeji do zahájení dražebního jednání, jestliže v prihlášce uvedou výši
pohledávky a jejího príslušenství a prokáží-Ii je príslušnými listinami. K prihláškám, v nichž výše
pohledávky nebo jejího príslušenství nebude uvedena se neprihlíží (§ 69 e.r. ve spojení s § 336f
o.s.r.). Opoždené prihlášky soudní exekutor usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není
odvolání prípustné.

X. Soudní exekutor vyzývá oprávneného a ty, kdo pristoupili do rízení jako další oprávnení a ostatní
veritele povinného, kterí požadují uspokojení svých pohledávek pri rozvrhu podstaty (§ 69 e.r. ve
spojení s § 336f o.s.r.), aby soudnímu exekutorovi Mgr. Romanu Chaloupkovi, Exekutorský úrad
Melník, sdelili, zda žádají zaplacení svých pohledávek a upozornuje, že nepožádají-Ii o zaplacení
svých pohledávek pred zahájením dražebního jednání, muže vyd ražite I dluh povinného vuci nim
prevzít (§ 69 e.r. ve spojení s § 336g o.s.r.).

XI. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepripouští dražbu (§ 52 e.r. ve spojení s §
267 o.s.r.), aby je uplatnil u soudu, a aby takové uplatnení práva prokázal nejpozdeji pred zahájením
dražebního jednání a upozornuje, že jinak k jeho právu nebude pri provedení exekuce prihlíženo.

XII. Soudní exekutor upozornuje osoby, které mají k nemovitosti predkupní právo, že jej mohou
uplatnit jen v dražbe jako dražitelé. Predkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kterým se
stal vydražitel jejím vlastníkem. Hodlá-Ii nekdo uplatnit pri dražbe své predkupní právo, musí je
prokázat nejpozdeji pred zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ješte pred zahájením vlastní
dražby rozhodne usnesením, zda predkupní právo je prokázáno; proti tomuto usnesení není odvolání
prípustné.

Oduvodnení:

I"'.~ Exekuce byla narízena usnesení c.j. 23 Nc 5222/2006-4 Okresního soudu v Kladne ze dne 3. dubna 2006,
kterým byla narízena exekuce dle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Kladne ze dne

- -1 'h 1,,-2-OQ6,-G.j:-1~/-2-OO@...+t--k--uspekojen-f "l3eRteGévky--epfávneAéh(r.-Qgec-NeI3FOOyHee,lGG:-OQ64e492, se
sídlem Neprobylice 4,27375 Trebíz proti povinnému: Karel Gulic, nar. 17.8.1950, bytem Plchov 12, 27375
Trebíz, ve výši 100.000,- Kc spolu s úroky z prodlení z cástky 100.000,- Kc od 28.11.2005 do zaplacení,
jejichž výše odpovídá rocne výši repo sazby stanovené Ceskou národní bankou platné pro 1. den
kalendárního pololetí, ve kterém trvá prodlení povinného, zvýšené o 7 procentních bodu, pro náklady
predcházejícího rízení ve výši 4.000,- Kc a pro náklady exekuce, které budou v prubehu rízení stanoveny.

Soudní exekutor rozhodl v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona C. 120/2001 -Sb., o soudních
exekutorech a exekucní cinnosti (exekucní rád) a o zmene dalších zákonu (dále jen "e.r.") a ve vazbe na §
336b a násl. zákona C. 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "o.s.r.") a
vydal ve veci provedení exekuce proti povinnému na návrh oprávneného usnesení o narízení dražebního
jednání (dražební vyhlášku). .
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Pri dražbe konané dne 25. ledna 2008 nebylo ucineno ani nejnižší podání. Dalšf dražební jednání soudní
exekutor narizuje v souladu s návrhem oprávneného na narízení dalšího opakovaného dražebního jednání.

Dražební vyhlášku soudní exekutor dorucí osobám uvedeným v uSt. § 336c odst. 1 o.s.r. a podle § 336c
odst. 2 o.s.r. dorucí soudní exekutor dražební vyhlášku do vlastních rukou osobám uvedeným v § 336c odst.
1 písmoa) o.s.r. .

Soudní exekutor vyvesí v den jejího vydání dražební vyhlášku na úrední desce exekutora a požádá obecní
úrad, v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uverejnil zpusobem v míste
obvyklým, a príslušný katastrální úrad, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uverejnil na své úrední desce
(viz § 124 e.r. a ust. § 69 e.r. ve vazbe na § 336c odst. 30.s.r.).
V usnesení o udelení príklepu soudní exekut.or stanoví lhutu k zaplacení nejvyššího podání, která pocíná
dnem právní moci príklepu a nesmí být delší než dva mesíce. Na nejvyšší podání se zapocte vydražitelem
složená jistota (§ 69 e.r. ve vazbe na § 336j odst. 4 o.s.r.). Nezaplatí-Ii vydražitel nejvyšší podání ani
v dodatecné lhute, kterou mu urcí soudní exekutor a která nesmí být delší než jeden mesíc, usnesení o
príklepu se marným uplynutím dodatecné lhuty zrušuje, a soudní exekutor narídí .další dražební jednání (§
69 e.r. ve spojení s § 336m odst. 20.s.r.).
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Dražitelé mohou zvyšovat podání nejméne o cástku minimálního príhozu ve výši 1.000,- Kc Dražba
nemovité veci pokracuje, dokud dražitelé na vyzvání slovy "poprvé, podruhé" ciní vyšší podání. Není-Ii další
podání, soudní exekutor upozorní dražitele, že nebude-Ii ucineno vyšší podání, udelí po vyzvání slovy
"potretí" príklep. Jestliže bezprostredne po skoncení tohoto postupu neuciní žádný z dražitelu vyšší podání,
soudní exekutor udelí príklep tomu dražiteli, který ucinil nejvyšší podání (viz ust. § 131 písmoe) eJ., ust. § 11
vyhlášky Ministerstva spravedlnosti c. 418/2001 Sb., o postupech pri výkonu exekucní a další cinnosti a ust.
§ 62 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti CR C.37/1992 Sb., o jednacím rádu pro okresní a krajské soudy).

Dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udelení príklepu je vydražitel oprávnen prevzít
vydraženou nemovitost (ujmout se držby), o tom je povinen vyrozumet soudního exekutora. Nabude-Ii
usnesení o udelení príklepu právní moci a zaplatí-Ii vydražitel nejvyšší podání ve stanovené lhute, stává se
vydražítel vlastníkem vydražené nemovitosti ke dni udelení príklepu.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání bezhotovostním prevodem na úcet soudního exekutora Mgr.
Romana Chaloupky, Exekutorský úrad Melník, císlo úctu: 51-6505510257/0100, veden u Komercní banky,
a.s. v Melníku, variabilní symbol - spisová znacka usnesení soudního exekutora o udelení príklepu.
Nezaplatí-Ii vydražitel nejvyšší podání ani v dodatecné lhute, soudní exekutor narídí další dražební jednání
(§ 69 e.r. ve spojení"s § 336m odst. 20.sJ.).

Poucení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnu ode dne dorucení písemného vyhotovení
tohoto usnesení, a to u podepsaného soudního exekutora. Odvolání mohou podat jen
oprávnený, ti, kdo do rízení pristoupili jako další oprávnení, povinný a osoby, které mají
k nemovitosti predkupní právo, vecné právo nebo nájemní právo. Odvolání jen proti výrokum
uvedeným v bode 1.,11.,VI., VIII., IX., X., XI. a XII. není prípustné. (viz § 69 e.r. ve vazbe na §
336c odst. 50.sJ.) .
Zákon stanoví, že usnesení o narízení dražebního jednání (dražební vyhláška) má být vyvešeny
na úrední desce exekutora, a proto platí, že patnáctým dnem po vyvešení bylo usnesení o
narízení dražebního jednání doruceno úcastníkum, kterí nejsou exekutorovi známi ,g,ebojejichž
pobyt není znám (viz § 124 odst. 2 eJ.).

Mgr. Roman Chaloupka
soudní exekutor

Exekutorský úrad Melník

V Melníku dne 8. srpna 2008

Osobv, kte..vm se dražební vvhláška dorucuie:
1. Obec Neprobylice (do vlastních rukou)
2. Ceská sporitelna, a.s. (do vlastních rukou)
3. Ing. Miloš Vrbata (do vlastních rukou)
4. Karel Gulic (do vlastních rukou)
5. Jarmila Gulicová(do vlastních rukou)
6. Financní úrad ve Slaném (do vlastních rukou)
7. Ceská správa sociálního zabezpecení (do vlastních rukou)
8. Všeobecná zdravotní pojíštovna CR (do vlastních rukou)
9. JUDr. Aleš Bayer, soudní exekutor, Exekutorský úrad Praha 2 (do vlastních rukou)
10. Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úrad Cheb (do vlastních rukou)
11. JUDr. Karel Valdauf, advokát
12. Obecní úrad Kutorvice
13. Obecní úrad Plchov
14. Katastrálníúrad pro Stredoceský kraj, Katastrální pracovíšte Kladno
15. Mestský úrad Slaný

Dražební vyhláška se vyvešuje v den jejího vydání na úrední desce exekutora a soudní exekutor požádá Obecní úrad
Kutrovice, aby podstatný obsah vyhlášky (výroky) uverejnil zpusobem v míste obvyklým, a Katastrální úrad pro
Stredoceský kraj, Katastrální pracovište Kladno, aby podstatný obsah vyhlášky (výroky) uverejnil na své úrední desce
(viz § 124 eJ. a ust. § 69 e.r. ve vazbe na § 336c odst. 30.sJ.).
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