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ESENI

sou&rí exekutor MgI. Jan Peliírek, Exekutorský úřad Prahe 10, se sídlem U stanice '1ll 1, 162 00
PÉlra6 _ Liboc, pověřený Prcvedením exekuce na základě usnesení, \ryda]'rén okresnjm soudem Praha _
výohod ze dne ]0'07'2007, čj' 28 Nc 6428/2007'4, rozhod] ve věci cxckuce opÍávÍěného: Macháčková
Ilana Ing', býeln Pujma ové ] 5 83/52, Praha '1' RČ: 4o59l3l092, práv' zast' advokálcm Mgr' Mirosla\'
IaměIa, se síd]em U Stanicc l 1/'í' PralÉ 6, 1'Sč: ] Á2 o0, pl UtL po\ in ntm u: Bricl ia ToDáš, býem Pťokopa
Ve1ikó1ro 3l0, Úr'a1y, RČ: 661004/059l' práv.7ast. advokátem JUDr' 'Iomáš 'lělrrín' Ph'D'' se sídleln
Kallo\'o nám' 28 Plaha 2' PsC: l20 00' pro 169.000'- Kč s Přisl.
'

takto:
souclni exekutoÍ' MgI. Jan }ekárek. vydává lulo

DRAŽLB\i

I.
.

\ Y-HLÁŠKU

opčtomédlažebníjeclrrárrí se Íařianje na 17.3'2014 v ]0:00 hod' do budovy ]]xekutorského úřadu
Pr'áhá l0 na adrese PÍaha ó_ U Stanice 11/4'
Předmčlem dražiyje spo1uv1ashický podíl poví ného ve

Úši

1/3 na ncmovitostech:

- stavba (budo\'a) číslopopisnó 63 stojící na pozenrl:u paro' č. st' 296' Zapsaná v lQtastru nemolrtostí
vedenén Katastlá]ním ťlřadem llro Středočcský haj, katastrá]ní p.acoviště Ko]Í\ plo obec Piišimasy, část
obce skřivany, kntaslr/llní úZcmíPiišimasy na ]istu v]astnictví č' 290

- pozemek parc. č' 12213 o výnrčře 857 1ll2. druh: zalxada, Zapsaný v katastru nemovitosti vedeném
Kalasuálním úřadem pro Středočcský kaj, katastťá]ní pracoviště Kolín, pro obcc Přišímasy, katastIá]Ií
územi Přišínasy, a ]istu v]astn]ctví č' 290
- pozcrnek parc. č. 12212 o \"j'měie 1'259 ný, druh: zalrrada, zapsaný v kalaslru nelnovilostí vede án
Katastrálnim úřadcm plo středočes]cý kraj, katnstrálDi placovišlě Kolín, pro obec Přišimasy, katastrálni
úzcmíPřišimasy' na ]istu vlastnictví č' 290
pozenek parc. č. 122ll o \"ýměře 45E m2, clruh: zalnada' zapsaný v katastÍu neno\.itostí \'ealeném
Kalastlálillm úřadem pro střcdočeslcý kaj, katastrá]ní pracoviště Kolfu, pťo obec PijšinMsy, katastrální
územi Přišinasy, na listu vlastnictví č' 290
- pozemek parc. č' St' 29ó o výněie l57 m2, dťuh: zastavěná plocha a Í.ídvoří'Zapsaný v katastru
nemovitostí vcdcném Katastrá]ním ťlřadem pro střcdočcshý kaj, katastÍální pracoviště Kolín, pro obec
Přišimasy, katastrální úZcmíPřišimasy, na listu vlastnictví č' 290

- pozemekparc' č' st. 93 o Úměře 1E01112, druh: zastavěná p]oclla a nádvoří, zapsaný v katastru nemoviloslí
vedeném Katast.álním úřáClem pro slředočeslcý kraj' katastrální prucovíště Kolín' pro obec Přišimasy,
katastální úemi Přišjmasy, na ]istu v1ashictví č' 290

Jedrrá se o rodinný důrrr v obci Přišimasy, v částj Skřivany. Rodinný dům č'p' 63 stojící na pozemku

parc' č' s1' 296 je púdorysně postaven vc tvaru písmene .,L", je samostatně stojící,situovaný na lovinatém
terénu- Budova gáráŽc s dílnou a skladem, na kterou bylo vydálo sta\'ební povo]ed ze dne 22-1'01998, je
samostatně stojíci na pozcmku parc' č. 122l], na rovinatém telénu' obiekl sloužíprc skladování potřeb pro
ZahŤádkaření' drobnou dilenskou óiÍnost a k ustájení koně' Pozemky palc' č' s|' 93, sÍ. 296' l22lI, 12213 a
12212 tvoří oploccný jednotrrý funkčnícelek s rodinným domcm a vedlejšístavbou a vše je tak také běžně
uŽíváno' Přísfup k rodilrnómu domu je na severní Straně bránou a brankor! přes Pozenek parc. č. ]23, kte.ý
je ve vlashictví jiného v]astnika' Přistup ZjiŽní stnny je zajjštěn ljez.tovou bránou přes pozemck parc' č'
] 093/1 ve v1astniclYí obce' Přístup k rodinnému domu Z jiá1í strany je přes \4ast í pozemek parc' č. 122/2'

přislup Zc scvení slrany (kterýje delx]ě uŽíván) není ošetřen žádnýln přístupo\'j'n bře1nenem' Přes pozemek
parc. č. ]2212 je veden h]au] přjvod eleklrické energie, dálc je na tomto pozernku umistělla čistička
odpadních \'od' L1eÍá byla !]''budována pÍo rodjnný dům. Je provedeno napojeni na e1. e ergij přes přípojktl
vedenou pocl povrc1rcm pozcrrrku parc. č' 12212' \'odo\rcd je \'eden dvěna Způsoby: Z vlasll1i v anó sludny
umístěné na pozemku parc' č' 122|3 a záIožním způsobcm z vcřejného vodovoclu připojkou vedenou po
povrchem pozell1líu parc. ó. I22l2, sp]ašková kana]izace je svedena do domácí čistímyodpadních vod
situo\'a é na pozemku parc' č' 12212 (ocltok z čislírrryprar'děpodobně lrení clo předepsané poclzemní nádrže,
nýbž trati\'oden1), p]]'novod je zaveden od nadzemní zásobnjkové nádrže na pÍopan butan ulrístěné na
pozeml'u parc' č' i22l3' Dállj sc na pozcmcích nechazcjí lrvalé okasnó a ovocné s1romy' okolní zástavbu
lvoří hla\,ně rodinné Clomy' Centrum oboe Přišimasyje ve vzdálcnosti cca 750 m' do Prahyje \zdálenost cca
25 knr

III.

Výsledná cena draženého spoluv1áshického podílu Ía ncnovitosti vc výší1/3 byla urč.nl r

IV.

Nej jžšípodání se stano\'i ve Úši 1.000.000'- KčPodá í se budou 7lyšo\'at o 10.000'- Kč'

2.000.000.- Kě.

e

rys]

Dlažebníjistota se stano\'i v částce 750.000'- Kč'
Záj.jmci o koupi dnžeÚch nemovitostí jsou povinni jistotu Zaplatit před vlástní dťaŽbou nejpozclěji
do ] 6'3.2014 na účet\'eclený u Raiífeissenbarúa.s', čísloúčtu:501 1020552/5500, variabi]ní s}nbo]:
lodné čís]onebo IČ, speciÍický s}''nbo]| 207]886- s]ožená jjstina musí bý a účetexekuton
připsána ncjpozději do 16.3'20l'1' Zájemce o koupi draŽcných ncnovilosií je povinen prokázat
7aplaceni ] i stoty před zahájcnim dražby'

ali závady s nini

vI.

Na nemovitostcch ncváznou pťáva

vll.

Prodcjdn ncmovíloslí nezanílorou týo zá\'ady: nemovitosti bez Závad

VIII.

Vydražitelje oplá\Ťlálpřevzít \.ydťaženou nemoútost s piíslušelrst\'irn dnem následujícínpo vydání
usncsení o pijklepu'
vydražite] se stává \'lastníkem vyclraženéDemo\'itosti s příslušenstvím,nabyloJi usnesení o
příklepu pÍál'ní moci a zaplatil-li nejqrššípodání' a to ke dni rydálrí usnese í o pijklepu ($ 3361
odst'1 a 2 o's'ř.)'

rx.

Nesdě1ili cxckutorovi oprá\,Ťěný ncbo lcn_ kdo do řjzcní přístoupil jako dalšíoprár'něný, nebo
včřitel povinného' kteý podal přjh1ášku ({336l o's.Í'). že žádá 7ap]acení Své pohledávky' je
lydraŽitel opráWěD dlub povjnného vůčitěmto věřite]ům, pře\'zít.

x.

Exekutor 1f'ziTá každého,kdo má právo, keré nepřipouští dÉŽbu (s 267 o.s.ř.), aby je uplatníl rr
exekutola a aby takové uplatněd prokáza] nejpozdčji před zalrájením dÍažebníhojedlúní. Jínak
k jeho prárru nebude při provedení exekuce přih1íženo'

spoienó'

Poučení:
Prcti tomuto usneseni l z e podat odvo]ání do patnácti dnů ode dne jeho dol čeníke Kta.jskému soudu v
Plaze plostřednictvím podepsaného soudního exekutom. odvolárí jen prcli \ýokum uvedenýn v bodě l',
e n í přípustnó'
', VI., VIII', Ix', X'
'l
Jako draŽjtel se nlúžejednáni zučastnit pouze ten, kdo zap]atjl do zahájení dÍažebníhojednání jistotu (! 336e
odsr'2 o's'ř')' lryzická osoba můžedŘŽit jen osobnč nebo prcstřcd iclvím Zástupcc, jchoŽ plrrá rnoc by1a
úředně ověřena' Za púvnickou osobu, obec, vyššíúzen ě samosprávný celek nebo stát dražíosoby uvedmé
v š 21, 21a a 21b o's'ř.' ]deré své oprá1'něni usí prokázat ljstinou, jež byla úřednč o\'čřena' nebo jcjích
Záslupce' j ehož plná moc byla úředDčovčře1E ({ 33 6h odst' 1 ,2 o 's 'ř'')'

Jako draŽjte]é nesmí \rystupovat solrdci. zatněst a cj soudťl, soudní exekutoři, za ěshanci sou(lních
exekutorri, poviln1ý' manžcl poviDného, vydražilel uvedený v { ]36m odst' 2 o's'ř. a tj, jimž \' nab}tí věci

bráni zvláštní předpis'

vydraži1el, ktcÚ nczap1alí podání \'c 1hůtě stanovené v usnesení o příklepu, kerá počínádnem pIá\'ní moci
příklepu a esmí bj4 delšíneŽ dva mčsíce,event' ani v dodalcčnó lhůtě ktcrou mu určíexekutor a kerá
nesmi bý clelšíncž jcderr měsjc, je pov]nen nahradi náklady, keré státu a účastníkťl
\'znikly v souvislosti
s da]šíndražebnímjedrránirn, škodu. ].1erá vznik]a tín' Že nezaplatil nejlyššípodání' a by1oJi při da1ším
clražebnímjednárí dosažcno rrižšínejvyšši podáni, rozclí] na nej\']ššímpoaláni' Na týo závazky se Započítá
jistota s]ožená 1]'c1lažite]em (s 336m odst'2 o's-ř', { 3]6n odst. ] o's.ř.).
Jestliže odvo]ací soud usncsení o přiklepu změní, takže se přík]ep neuděluje, \.f'draŽitel' ktelý sc ncstel
vlastníkem \rydÍaŽené nemovitosti, je po\'inen.ji \Ťátit povínnému' Wdat n1u užilky a nahradit škoclu, kerou
mu způsobi1při hospodařeni s nernovirosií ajejím přis]ušensh,'ím.
Exekutol poslupoval dlc us1' $ 52 oclst'

V Pm7e

1

zák' č. 120/2001 Sb'

Í]nc 23 ] 2014

Mgr. Jan Pekárek, v.r.,
Za spťávnost vyhotovcni:
Mgr. Alice E1bclová

,l/
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,

soud11í exl3kutoť

č.j. 061

Ex

l886/07-582

UsNEsENÍ
soudní exel'utor MgI. Jan P€kárck' Exekutorský úřad Praha 10, se síd]em lI stanjce 4/1], l62 00
Liboc, povčřeÚ prcvedenhl exe](Llce a základě us1resení, l.}"danélll okesnjm soudem Pfila r"ýchod ze clne 10'07 '2a01, čj' 28 Nc ó428/2007-4' rozhodl ve věci exckuce oplávněného: Macháčkorá
llana Ing'' býem Pujmano\'é 1583/52' Plaha 4, práv. zast' advokátem MgÍ. Miroslav Fa1nčIa' se sídlcn U
stanice ] ]/4, Praha-Ljboc, PsČ: 162 00, L ' 111Q621, Ill'Íl po! itlnemll: B]rchta Tolnáš, b}'tem Plokopa
velikého 310, flvaly' naÍ' 4.10.1966, práv. zast. ad\'okátem ruDr' Tomáš Těmír' Ph'D.' se sídienr l(aÍlovo
nám' 28 , Pralra 2' PSČ: l20 o0' lČ: 24E5'159o' pro 169.000,- Kč s přísl.

Pldla

6

tal(to:
l.

DÍažeb í jednání se nařizlie na 10.2.2016 \'9:00 hod' do síd]a Exekulorskóho úiadu Pmha 10 na
adrese lJ S].ni.x] ] ] /4 Práha í)

It-

Přcdnětcm dražbyjc spoluvlashický podíl povimóho ve výši l/3 m icnrovitých věceoh:
stavba (budova) číslopopisné 63 Sto.jící na pozemku parc' č. st' 296' Zapsaná v kalaslru
nemovitoslí vedeném Katas1úlním úřadem pro střecločcský L]ej, katastrální pracoviště Ko]in, pro
obec Přišinasy' část obce skiiva y' katastúL1íúzemíPřišimasy na listu \4astniclví č' 290
pozenrek paÍc. č. 12213 o \"ýměře 857 1n2, druh: Zahrada, zapsaný v katastru nenovitoslí vcdenóm
KalastÍálním úiaddn pÍo slřcdočeský kaj' l(1tastrál1lí pracoÝiště Kolín, plo obeo Přišilnasy,

katastlálni ilzemí PřišiInasy, na ]istu v]astnictví č' 290

- pozcmck paIc. č' 12212 o výměřc 1'259 n12, druh: Záhrada, Zapsaný v katastlu nemovitostí
vedenén Katastml ím úřaden plo středoóesk]ú kÍaj' katastrá]nj placovištč Kolín' pro obcc
Přišimasy, ka1astl.á1ní úZemíPříšimasy' na listu vlastnictví č' 290

pozenek parc. č' l22ll o \"ýmčře'453 n', dnů: zahÍada, zapsaný v kataslu ndnovitoslí vedolém
Kataslrálnín úřadcn plo střcdočcský kraj' kalastrální pracovišlě Kolin, prc obec Přišimasy,
kataslrá]ní ťlzemi Přišilnasy' na listu vlastnictví č. 290
pozemek paÍc. č. St' 296 o'Výměře 157 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný v katastru
ndnovitoslí vcdeném Katastlálním ťrřaden pro středočesLý kaj' kalastÍální placoviště KolíD, plo
obcc Příšinasy' katas!ální úZcmí Přišimasy' na lístu vlástniclví č' 290
pozemek parc' ó. St. 93 o wý'rlěře 180 ný, druh: zastavěná p]ocha a nádvoří' Zapsaný v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadern pro Středočeský kraj' katastrálni pracoviště Kolín, pÍo
obec Přišimasy, katastlální územíPřišimasy, na ]istu v]astnictví č. 290
Jedná se o rodjnný dům v obci Přišimasy, v části Skřivany' Rodinný dťun č.p. 63 stojícína pozeml1l
parc. č. st. 296 je pťldorysně posta\'en ve t\'aru písmene,,T-", je Samostatně sto.jící, situovaný na
rovinatóm lcrónu. Budova garáŽc s dílnou a skladcnl na k|clou lry1o vydáno stavební povo1eni ze
dne 22'1'01998, je sam()statně stojici na pozemL_u paro' č' 12211, na ]ovinatém terénu. objekl s]ouží
plo sklado\'ání potřeb pro zahládkaření, dlobnou dílenskou činnost a k ustáje1lí konč' Pozenky parc.
č. St' 93, St' 296, 12211,122/3 a 12212 t\'oří op1ocený jednotný funkčnícelek s lodinným domem a
ved]ejší stavbou a vše je tak také běžně užíváno- Přístup k rodinnému domu je na sevemí stlanč
brá1ou a braÍkou, přcs pozen1ek parc' č' 1 23 který j e ve \' lastniclví j inóho vlastníka' Přístup z j ižni
'
slmny jc Zajišrěn vjczdovou bránou přcs pozcmck paŤc' č. 1093n ve vlastnict\'i obce' Přistup
k rodnlnému domu zjižnístrany je přes vlastní pozemek parc' č. ]2212, přístup ze sevemí strany
(k1eťý je dell]lč uŽíván) ení ošetřen žádnýn přísfupo\ným břemenem' Přes pozenek paÍc' č' 12212 ic
vedcn hlavní přívod e1cktdckó cncr8ie' dá1cjc na lomio pozelnku umístěDa čističkaodpadních vod,
l1erá by]a lybudová a pÍo ťodnlný dťun' Je provedeno napojení na e]. eneÍgii přes přípojku \'edenorr
pod po1Ťchem pozenku p c. č. 12212, vodovod je veden d\čma Způsoby: Z vlas1ní vrlanó sludny
umistěné na pozemku pero' č. 12213 a zá1ožim způsoberrr z veřeJného vodovodu přípojkou vedenou
po povrchem pozemku palc- č' 12212, splašková kanilizaceje svedena do domácí čistinry odpaďrích

vod situova.é na pozen an PaÍe. č. I22l2. (odlok Z čístirn]'pravděpodobně není do předepsané
podzemní nádrže, nýbrž tratj\'odem), pi},lovod je za\'eden od nadzcDní Z1lsobnikové nádrže na
propan butan umístčnéna pozem]{u parc. č' l22l3' Dále se na pozenlcích nacházejí tn'a]é okas ó a
ovooné slrclny' okohi zástavbu tvořj hla\'ně rodjnné do ly. Ce1rtnrm obcc Při"imlls1 jc le
vzdálenostj cca 750

11)'

do P1ahyje \zdálenosl cca 25 knl'

III.

Dražebni Jisto1u ve ýši 750.000,_ Kč jsou Zájemci o koupi clťaženýchncmovi|ostí povinni zaplatjt
před vlastní dražbou nejpozději do 9.2.2016 na účctvcdcný u Raifleissenbarrk a's., čísloťlčfu:
50] 1020552/5500, variabilni symbo1: rodne čldo nebo IČ. specrfick) s}rnbol.20718E6- S]ožená
jistota musi bý na účetexekutoťa připsána tejpozději do 9'2.201ó- Zájemce o koupi dÍaŽených
ncmovítostíje povinen prckáZat Zap1accní jistoly před zaháiením draž.by'

rv.

V ostatních bodech Zůstává dÍažební!.vhlášk'r ,c dnc 2] ] 20]4

Poučcní|Ploti

tomrrto usnesení

06r EX

1E86/07 439,

ncní odvolání připustné'

V PÍa7e dne ]4.]2.20]5
Mgr'
Za správnost v-.r'hotovenj
Mgr' Alice E]belová

Jarr

Pckálck, v'r'' soudni exelutor

