
Sp.zn. 048 EX 00052/13 - 075

USNEsENÍ
Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská
4014, l98 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základé usnesení, které rrydal
Obvodní soud pro Prahu 8 dne 29.1.2013 pod č.j. 43E249212007 v právní věci
oprávněného:
Okresní správa sociálního zabezpečeniKarviná, se sídlem nám. Budovatelů čp.1333 l čo.3I,
Karviná - Nové Město 735 06, IČ: 00006963,

proti povinnému:
START- spol. s.r,o., se sídlem Dělnická čp.1342l čo,I,Horní Suchá, 735 35,IČ: 15503003,

o uspokojení pohledávky ve ýši: 8 673 890,00 Kč, náklady v předcházejicim Ťizení,
náklady oprávněného a náklady exekuce, které budou určeny prodejem nemovitostí, vydává

dražební lyhlášku

L
Místoo datum a čas zahájení dražby:

Exekutorslcý úřad Praha 8 JUDr. Katarína Maisnerová
se sídlem: Záblatská 4014,198 00, Praha 9

dne 15.01.2015 v 15o00 hodin
Zápis dražitelů od 10,00 do 11.00 hodin

il.
Předmětem dražby je nemovitost povinného, zapsána na listu vlastnictví č.,357, vedeném u
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu - Katastrální pracoviště Praha, okres Hlavní
město Praha, obec Praha, katastrální území Březiněves, a to:

Pozemek - parcela č.427137, o qýměře 237 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
vytlžiti:jiná plocha

Pozemek -parcelač,427l2t3, o ýměře 97 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Březiněves , č.p.241, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.ě,: 4271213

Jedná se o řadový koncový rodinný dům s vestavěnou gatéží projedno osobní vozidlo. Dům
je dvoupodlažní. Okna v domě jsou plastová včetně vstupních dveří a dveří na terasy. V domě
se nachází kuchyně s kuchyňským nábýkem, dřezem, plynoým sporákem včetně trouby,
digestoř, obklady v prostoru nábýku, dlažba na podlaze. Na kuchyni navazuje jídelna.
Obywací pokoj v úrovni podlahy snížen o 50 cm. Pod schody se nachéyí malá koupelna s WC
mísou kombi, umývátko, keramické obklady a dlažby. Hlavní koupelna je r,ybavena plastovou
vanou s přestěnou, umyvadlem, keramickými obklady a dlažbami, V koupelně je také umístěn
kotel ÚT včetně ohřevu TUV. Vdomě se nacházejí také tři pokoje splovoucí podlahou.
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V podkrovi je ceIá plocha jedinou místností po obou stranách schodů uživaná jako pracovna a
ložnice. V domě je kompletní elektroinstalace. Dům je také napojen na inženýrské sítě.

Celková plocha domu je 882,64 m3.

Pozemek je uživán jako zahtada, je oplocen, plot je na všech stranách pozemku, protože
sousedí s jinými podobnými nemovitostmi. Na pozemku jsou provedeny jen běžné venkovní
úpravy. Plochy ze zámkové dlažby slouží jako nájezd do vestavéné garáže, okolo domu se

nacházíokapoý chodník z betonové dlažby. Výměra pozemků o velikosti 334 m2.

Dům je postaven na řádovém vnitřním pozemku v lokalitě radoých rodinných domů nové

ýstavby Březiněvse. Ze tŤí sousedních stran stejné rodinné domy, zabrada sousedí s pozemky
zahrad nemovitostí přístupnýchtz jiné ulice obce. Poloha nemovitosti je v severní části obce
nad státní silnicí vedoucí zPrahy naLíbeznice a dále na Mělník. Docházka do centra obce
Březiněves, do centra hl.m. Prahy spojení MHD autobusy na metro Láďví.

ilI.
Jedná se o druhé dražebníiednání ve věci,

IV.
Výsledná cena dražených nemovitostí činí částku 6 200 001,00 Kč.

V.
Nejnžší podání: 3 100 000,50 Kč.
(Je stanoveno ve výši jedné poloviny ýsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství -
opakovaná dražba)

VI.
Dražební jistota: 2 000 000,00 Kč.
Zájemci o koupi &ažených nemovitostí jsou povinni jistotu zaplatit před vlastni dražbou
platbou na účet č.: 104712401312700, u peněžního ústavu: UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia a.s., variabilní symbol: 05213o specifický symbol: rodné číslo/IČ.
Složená jistota musí byt na účet exekutora připsána nejpozději do 14.01.2015 do 16,00 hod.
Zájemce o koupi dražených nemovitostí je povinenprokázat zap|acenijistoty před zahájením
dražby. Dražebni jistotu nelze složit. směnkou, šekem, nebo platební kartou. Pro složení
dražebnijistoty v hotovosti platí ust. r,yhlášky ě. I36l20L1 Sb. a zákoně,25412004 Sb. Byla-li
dražba zmařena vydražitelem nebo l,rydraži-i předmět dražby osoba, jež je z ďtažby
lyloučena, dražební jistota složená vydražitelem se použije na náhradu nákladů, které
soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním,
škodu, která vzniklatím, že nezap|atil nejlyšší podání, a, bylo-li při dalším dražebním jednání
dosaženo nižší nejr,yšší podání, rozdi| na nejr,yšším podaní. O těchto závazcích rozhodne
soudní exekutor po jednání usnesením. Přer,yšuje-li jistota ffio závazky, zbývající část bude
vrácena lrydtažiteli,kteý zmaŤil dražbu. Nepostačí-li k úhradě závazků složená jistota, podá
soudní exekutor podle tohoto r,ykonatelného usnesení návrh na nařizetí exekuce proti

ry dražtteli. ( § 3 3 6n o. s. ř. )

Minimální příhoz: 25 000,00 Kč.



Vil.
Na nemovitostech neváznou věcná břemena ani nájemnípráva, která prodejem v dražbě
nezaniknou.

VIII.

Jako dražitelé nesmí r,ystupovat soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, povinný,
manžel povinného, vydražitel uvedený v §336m odst, 2 zák.č. 9911963 Sb., občanského
soudního řádu, v platném znéni, atí, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis; postupem dle
§336h odst. 4 zák,ě,99ll963 Sb., občanského soudního řádu, jako dražiíelé dále nesmí
vystupovat soudci a zaměstnanci soudů. Z úěasti na ďražbě jsou dále r,yloučeny osoby, které
jsou omezeny v dispozici se sým majetkem z jitých důvodů, jakýrrni jsou například konkurs
nebo zjištěný úpadek. Z účasti na dražbě jsou lryloučeny také osoby, které nemohou nabývat
vlastnictví k:,rydraženým věcem, Vyloučeny zúčastinadražbějsou i osoby, u nichž by v
důsledku nabytí vlastnictví k předmětu dražby došlo k narušení hospodářské soutěže, orgány
pověřené kontrolou provádění dražeb a další osoby d|e zák.č. 2612000 Sb., o veřejných
dražbách, v platném znéní. Zápisem do seznamu dražitelů dražite| prohlašuje, že není osobou
z dražby r,yloučenou. Vyjde-li najevo před zahájením dražby opak, dražitel bude z dražby
vyloučen.

Ix.
Yyfuažitelje oprávněnpŤevzitvydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po
dni doplacení nejlyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podávání návrhů na
předražek (§ 336ja o.s.ř.). Byl-li však podán takoý návrh nemovitost s příslušenstvím lze
převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražíteli doručeno usnesení o předražku.
Yydražitel se stává vlastníkem lryďražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o
příklepu právní moci a zaplatil-Li nejr,yšší podání, a to ke dni vydaní usnesení o příklepu.
Předražitel se stává vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku
právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho r,ydáni. Yyďražitel, kteý se nestal
vlastníkem l,rydražené nemovitosti, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit
škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitostí a jejím příslušenstvím. (§ 336l
o.s.ř.).

x.
Exekutor wzýryákaždého

- kdo má právo, které nepřipouští ďrňbu (§ 267), aby je uplatnil u exekutora a aby takové
uplatnění ptáva prokázal nejpozději pŤeď zahájením dražebního jednání, jinak k jeho prár,u

nebude při provedení exekuce přihlíženo.

- kdo má k nemovitosti nájemní právo nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí,
které není uvedeno v dražebni r,ryhlášce, nejde-li o nájemce bytu nebo oprávněného z věcného
břemene bydlení, aby takové právo exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, iinak takové
právo zanikne příklepem. (§ 336b odst. 3 o.s.ř.)

Exekutor upozorňuje

- oprávněného, ty, kdo do íízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele povinného, že
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se mohou domáhat uspokojení jiných r,ymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajiŠtěných zástavnim právem, než pro které byla naŤízena exekuce, jestliže je přihlásí
nejpozději do zahájeni dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náIežitosti podle § 336f
odst.2 a 3 o,s.ř., a poučení, že k přihláškám, v nichž ýše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336f o.s.ř.),

- oprávněného, ty, kdo do Ťizeni přistoupilijako další oprávnění, a další věřitele a povinného,
že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, ýše, zaŤazení do skupiny a
pořadÍ, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1 o.s.ř.,
nebo v téže lhtfié žádat, aby k rczwžení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání, a poučí
je, že k námitkám ažádosti o jednání učiněnýnn později se nepřihlíží,

- dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřizením
zástav niho pr áv a na l,ry dr ažené nemovito sti,

Exekutor upozorňuje, že věŤitel, kteý má pohledávku zajištěnou zástavním právem k
nemovitosti anebo kteý má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem
nebo jiným titulem uvedeným v § 274 (vymahatelnou pohledávku), může ji do řízení přihlásit
nejpozději ďo zahájeni &ažebního jednání,

přihláška musí obsahovat

a) ýši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá,

b) vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby,

c) údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří,

d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky.

K přihlášce musí by.t připojeny listiny prokazujici, že jďe o r,l,mahatelnou pohledávku nebo o
pohledávku zajištěnou zástavním práv.em, Iedaže §rto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.

Opožděné nebo neúplné přihlášky exekutor usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není
odvolání přípustné.

Věřitel je povinen bezodkladně oznámit exekutorovi změny tykající se přihlášky, ke kteým
došlo po jejím doručení soudu. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

xI.

Usnesení o příklepu se zveřejní na úřední desce soudního exekutora a doručí se osobám dle §

336k občanského soudního řádu.



Nejpozději do 7 dnů ode dne konání první dtažby soudní exekutor na úřední desce zveřejní i
oznámeni o přihlášených pohledávkách, o nichž soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, včetně
sdělení věřitele o jejich zaŤazeni do skupiny a pořadí v této skupině. V oznámení dále uvede
přihlášky, které byly odmítnuty, a důvod, pro kteý se tak stalo. V oznámení poučí přihlášené
věřitele podle § 336b odst. 4 písm, b) o.s.ř. (bod 13.) a o povinnosti podle § 336f odst. 5 o.s.ř.
(bod 12., věta poslední), Jestliže soudní do zveřejnění oznámení doposud nerozhodl o některé
přihlášce podle § 336f odst, 4 (bod 12.), uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně,

xil.
Exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že jej mohou uplatnit
jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí jej u exekutora prokáaat
nejpozději pŤed zahájením dražebního jednání. Exekutor ještě před zahájením vlastní &ažby
rozhodne, zda je předkupní právo ptokázáno, Proti tomuto usnesení není odvolání
přípustné,(§ 336e odst. 3 o,s,ř.)

Poučení:
Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Y Praze 9, dne 15.12.2014

JUDr. Katarína Maisnerová
soudní exekutor


