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UsNEsENÍ

Soudni exekutol Mgr. .Ian Pekárek' Exekutolský úřad Praha ] 0, se sídlem U sta ice 4/I i, 1ó2 00
Pra.lra
Liboc, po\ěřený prcvedením exelTce na zákiadě usnesení, \rydaném okJesníln souclcnl v Pisku ze
dne 18'08'2009' čj' lE Nc 60072009-24, Íozhod1 vc věci cxckuce oprávuóného: Matina Berano\á, býem
Nad obcí 241, Nová Ves, proti povinnému: B1skup Er'žen, býenl Řeteč 1, MiÍo\'lce' nar' 21'9.1953, pro
611.940'- Kč s přisl.

6

Soud cxckulol' Mgr' Jai Pekirck'

\'ydá!á lulo

DRÁŽDBNÍ vYHLÁŠKt]
I.

Dražebníjedná í se nařizuje na 4'3.2013 ve 12.00. hod. do budoq, Exekutorskóho úřadu Pra]ra 10 na
adÍese Plaha 6. U stalice 11/4'

II-

Předmětem draŽbyje:

spoluvlastnjchÍ podíl povinného \'e Úši 2/9 na pozeDL:u paÍc' č' 4091/ó' o výměře 24']49 m2,
půda, zapsanélD v kllaslru ncnovilostí vcd ém Katastrá1ním úřadem pro hl. město
Prahu, plo obec Praha, kerasťůliúzenri Horni Počemice' na ]istu v]ashicÍi č.2424

drú: omá

Jedná se o pozemek' kleÍýnení Vkalas1lu nemo\'itoslí Zápsánjako stavební, pozemek není anijako
stavební uživán, a]e je vplatné l'PD veden jako zastaviteiný. Pozemek se nachází v in1rar'ilánu obce'
Pozen1ek se nenacháZí v úzelní' kdeje nutjlé uvažovat s moá1oslí přírodních katastrof'

III.

výs]eďrá cena draženého spoluv]astníckéhopodílu na nenovitosti lry1a určena ve Úši 3.225.000'- Kč'

IV.

Nejnižšípoclání se stanovi ve Úši 2.l50.000'- Kč'
Podáni se budou zqlšovat o 10.000'- Kč'
Dražebníjistota se stano\'i v částce 1.500.000'- Kč.
Zájemci o koupi d.ažených nenro\'itostí jsou po\'i ri jistotu zaplalit picd vlastní dmžbou nejpozději
do 3'3'2013 na účet\'eclený u Raiffeissenbank a's.' čislo účtu:102102]49715500, vaÍiabilní sJanbol:
rodné číslonebo IC, specifický symbol: 2094206 Složenájjstota musí bjt na účetexekulora připsána
nejpozdč.l'i do 3.3.2013. Zá.jence o koupí dÍaželýchnenoviloslí je povinen prokázat zaplacení
jisloly před zaháicníln dÍažlry'

vL

Na nenovitostech ne!áZnou pťáva ani Závady

vTI.

Prodejem nemovitosl] nezaníLJrou týo závady: nemovitosti bez Závad

vIlI.

s

imi spojcné'

VydraŽitelje oplá\,l1ěn picvzít vydruŽcnou ndnovitosl

usneseni o přiklepu.

s

příslušenstvjm Clnem nás]edujícínpo D'dání

Vydražitel se stává vlast íken \rydmŽené nemo\'itosti s Příslušcnslvím'nabyloJi usnesení o
příklcpuprávní moci a zaplatil-li nej\.f'ššípodáni' a to ke Clnj v-vdáni usnesení o příklepu ($ 336i
odst' 1 a 2 o.s'ř.)'

IX.

Rxekutor upozorňujc. Žc lěřilc1' k|crý 11ú pro1í povil[1ómÚ polrlcdávku přiznanou rcZhodnuljnsníÍem nebo jhýln titu]em uveclenýnl v .s 274 o'S'ř' (vynahatelnou p(lhledár'ku), a nebo poh]edár''ku
zdištěnou Zásla\'ním ]]rávem' nrťlŽe jj do řízení přihlás]t nejpozdčji do zahájeuí dÍaŽebního jednání.
oprávněný a lcn, kdo do iizcní pňstoupiljako dalšíopÍávnčný'l11ohou svó pohlcdávky příhiásil' jcn
jestliŽe jill] byly při7nány ro7hoalnutím' smírem nebo jiným tjtu]em uvedeným Y s 274 o.s'ř. po
právní nrocí usncscní o naříZení exekuce' V přihlášce musí bÍ rrvedena výšc Pohlcdávky a .jciího
příslušenst\'i, jejihož uspokojení se věřitel povinného domáhá' jinak se k přihlášce nepřihlíží'
K přilíášcc musí být připojeny listiny plokazující, Že jde o'\'}mMhate]Dou Pohledávkrr nebo o
poh1edávku zajištěnou ZáslavDín pťávcm, lcdaŽc lyto skulcčnosli v1plývají z obsahu spisu'
opoŽděné příhlášky soud usnesením odmítne' }roti tolluto usnesení není odvoláni přípustné (Š336f
o's'ř')'

x.

Nesclě1í-1i exckutorcYi

opránčný nebo ten, kdo do řízenípřistoupil jako dalšíopráutěÍý' ncbo
věřitel povinného, kte{, poda1 přihlášku ({336f o's'ř')' Žc žádá zap1aceDi své pohledávky, je
vydražitel oprávnčn dlulr po\'inného vůčitěmto věřjte]úm, pře\'zít.

xr.

Exelutor vyzývá každého,kdo nlá právo, klcró ncpřipouští druŽ]ru ($ 2ó7 o's'ř')' eby je uplatlil u
cxekuton a aby tako\'é uplatnění ptokáza] nejpozději před 7ahájením dražebního jednálí' Jfuak
k jeho právu ncbudc při provcdel1í exel1rce přihlíŽeno'

xII.

Exekulol upozorňujc osoby' k1eré mají k nenovitosti předkupní pÍávo' Že je mohou uplatnil jcn
v dtažbějako dražitclé' UcGlerrírn příkJcpu přcdkupní plávo Zaúká'
uplahir při dÉžbč
své předkupní pÍávo, musí je u exel:utoÍa prokázat nejpozději Před
jednání'
Exekutol ješ1ě před zahájenjm v]astní dražby rozÍodne, zda
zďájenjm dražebního
přcdlapDí právoje plokázáno; ploti tomuto usneseni neuí odvolání přípustné.
Hodlá

1í někdo

Porrčcní:
Proti tomuto us[csení l Z c podat odvoláí do pat .i1cli d|ů ode dne jeho doručcníkc KJá.jskému soudu
vČeskýBudějovicich prostřednictvím podepsaného soudního exeLr-rtora. odvo1áni jen protj Úrokúm
uvcdeným v bodč I', II', vI.' VIII.' x.' X., xI., xIT. n e n í připustné.
Jako dražite] se může.jednfuízúčastnit pouze teD, kclo Zaplatil do zahá.jeDí dražebního jeclnáni jistotu ($ 33óe
odsl. 2 o's'i.)' Fyzická osoba můŽe draŽit jen osobně nebo prostřednict\.ím zástupce' jehož phá n1oc byla
úředně ověřena' Za pÍámickorr osobu, obec, lYššíúzeln1čsanosprá\'ný celek nebo stát d1aŽí osoby uvcdcnó
\' $ 2] 21a a 21b o's.ř', kteró své opláúá1í n1usí prokáZat lístinou, jež byla úředně ověřeDa, nebo jejich
'
záslupcc'jehož plná moc byla úředně ověřena (s336h odst. 1,2 o's.ř.).

Jako dražitelé neslni lystupo\at soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekxtořj, zaměstnanci soudních
exekutod, povinný, manže] po\'innébo, lydražite] u\'edený v $ 336m odst' 2 o.s'ř' a ti, jjmž v nabýí včci

blání Zv1ášlní předpis'

vy&aŽitel, L1e.ý nezaplati podání ve ]hůtě stanovené r'usnesení o přík]epu, L1erá počínádnen] práiŤí moci
přiklepu a nesmí být dclší ncž dva něsíce, event' ani v dodatcčné1hůlě kterou mu uťčícxekutol a která
nesni bý delši než je(len měsíc, je povincn nahadit nák1ady, které státu a účastníkrimvznikly v souvis]osti
s dalšímdražebním jednánim, škodu, kerá vznikla tím, že nezaplati] nejq/šši podání' a by]oli přj da1šim
C]mžebním jcdnáí dosaŽe o niŽšínejlyššípodání, rozdíl na ne.jlyššínrpodání. Na týo závazky se Započítá
jistota s1ožená vydlaŽitelem (s 3361n odsl'2 o's'ř', { 336n odst' l o's'ř')'
Jcstližc odvolací soud usnesení o příklepu Změni' takŽe Se příklep neuděluje' lTd.aŽite], L1ery se nestal
v]astníkem vydražcnó n.jmovilosli' jc povíncnji vrátilpovimómu, vyc1a1 mu užilky a na1rradit škoclu, kerou
mu zpťlsobji při hospodařeni s nemovitostí a jejím přislušenstvim'

Exekutor postupoval d]e ust.

Š52 odst. 1 zak.

č' 120/200l sb.

V Praze dne 10.1.2013
MgÍ. Jan Pekárek, v.Í'_ soudní exekutol

za správ[osl vyhoiovení:
Mgr' Alice Elbelová

.t',

.'

č.j. 0ól

Bx

'120ó109-57ó

UsNEsENÍ
Soudni cxcklllol' Mgř. Jan PelÍirel! Exckulorský úřad Praha 10, se sid]em U Stanice 4/] l' l62
ó l-]boc' pověřený provedením exel1lce na Zák]adě usncscní, vydanóm ok]esním soudem v
Písku ze dne l8.08-2009, čj' l8 Nc 60072009-24, rozhodl \'e \'ěci exckucc oprávněnóho:
AGRICULTURE INT.LTD.' sc sídlem 4d1 F]ooI' Lawlbld House' Albert P]ace, Londo|, práv- zast.
.dvokátcň JUDr. lvan Krulský' csc', sc sid1c Výý.viš(č67. Praha-Bubeneč. PSČ: l70 0o, lČ:
00 Plaha

662jl469, pÍotj povilném|]: Biskllp Evžen, byorl Řetee ]' Mrr,,vicc' nllL' 21u'1953' pláv' zast'
ad\n\l,e' ' IUDr' R' l.dKa\]lek'.e.ld]e'l]V'l.ll\'lell_ é.iu, 1lJh" l,Psi'llUUi]' lť ]oqojolo,
pro 61l'940'- Kč s přisl.

tákto:
DraŽcbníjcdnáni se nařiatje nir 10'2'2016 \' 10:00 hod' do sídla Exekuiorského úřadu Plaha l0 |a
adťese U stanjce l ]/4. PÍaha 6'
TI.

Předmětem &aŽby ie:

Úši 2/9 na pozemku parc' č.409]ió. o \"ýměře 24.349 m2,
půda,
dll}h. omá
zapsaného v kalasllu ncmoviloslí Vcdcnóm Kálaslr1rlnim úřadern pro hl' město
pÍo
Prahu,
obec PÍaha. kataslrá]ní území llomí PočcÍnicc, na lislu v1aslnicI\i ó.2124
_

spoluvlastnický podi]povinného \€

Jedná se o pozemek' který neDí l'katastru nemoviios1j zapsán jako stavební' po7enek neni ani
iako slavcbni uŽí\'á[ a1cjc Y p1atnó UPD vcdcniako Zaslavilclný' Pozemek se nacházi v intÍa\.ilánu obcePozemek se nenacházi \'území, kdeje nutné uvažovat s moáostí příÍodníchkalastroL

III.

Dražebni jistotu ve výšj 1'500.000'_ Kč jsou zájemci o koupi dražených nemovilosli povirDi
zap]atit před l4astni dražbou nejpozděii do 9'2'2016 na účetvedený u llaiffeissenbank a.s', číslo
účtu|5o11020552/5500' variabilní s)'Inbo]'roJn! crsLo nťbu Iť'. specltickj symbol:2094206.
sloŽcná jistl'ta musí být na účclcxckulom připsrina nejpozději do 9'2'2016. Záiemce o koupi
dražených nemovitostí je po\'inen prokázat zaplacení ij stoty před zahájenim draž-by.

Iv.

V ostatních bodech zůstá\'á dÍažebnívý]]áška ze dne 10.].20]3, čj. 061
nczmčnčna'

!X

4206/09 149,

odůvodnční:
U sncscnim soudniho exekulora M$ . Jana Pckárka' Exckulorský úřad Praha 10, ze dne 0 ' ] -20 l 3,
č'j' 06l Ex 4206/09_l49, by]a nařizena dražba Úše specjfikovaného spoluvlashickóho podilu povinného,
a to na 4'3'2013. vzhlcdem k lomu, Že sc tu(o &aŽební vyblášku Depodařiio doÍučitvšeln spoluvlaýníkům
postjžené nernovitosti (d\a ze spolu\4astníků Zemře]i)' soudni cxckulol usnescnírl ze dne 21'2'2013, č'j'
0ó1 EX 4206/09-194, odročil dražebDi jednání na 24'4'2013' Dne'l'3'20l] poda] po\.inný u soudliho
exekulora ná\Th na zaýaveDí exekučního řizeDí' a proto soudni exelutor usnesením ze dne 16.4.20l3, č.j'
061 EX ,120ó/09 23'1. odročjl dražebníjcdlláni na nculčito. PlotoŽe manŽelka povinného podala před
zahájením dlažebního jednání ža]obu na ry]oučenídraženéhospoluvlastnického podilu z exekuce' odložl
soudní lxckutor &aŽcbni jcúláni usncscnim zc dne 5'6.2014' č'i' 061 Ex 4206/09_398, na neurčjto'
Usnesením obvodního soudu pro Plahu 10 ze dlre 16'l2'20l4' čj' 67 Nc 21i7l2014 14, byla Žaloba
nanŽe]ky povimého odlnítnula' Toto usnesení naby]o prá1'ní moci dne l5.1-2015- soud í exekutoÍ pÍolo
usncscnín zc dne 1ó.3.2015, čj. 061 EX 4206/09 488, nařidil draŽební .iednání na 27.4'2015' Manže]ka
1

povinného poda]a před Zahájenim draŽcbniho jednánj Žalobu na vyloučeni dÍaŽenéhospoluvlastnickóho
podilu z cxckuce, a zároveň po\.inný podal ná\Ťh na odklad exel'uce' a proto oal]ožil soud|í exekutor
draŽcbní jednání usnesením ze dne 2'l'4'20l5, č'j' 061 Ex 1206109-521, na neurčito- Usnesenfin
obvodniho soudu pÍo PÍahu ]0 ze dne 12'6.2015, čj' 67 Nc 8035/2015-16, b}'la ža]oba manŽelky
po\.inného odmífuuta' Tolo usncscní nabylo plávni lnoci dnc 20.7.2015.
V současné dobějejjž pravomocně rozhodnuto jak o návrhu povinného na odklad exekuce, tak i o

výoučenínemovitých věcí z exekuce'

PoučeÍi:Proti tomulo

a proto soudní exekutor

usnesení ení od\'olá

ýanovil nový 1ermín draŽebního.iednání.

í přípustné.

V Praze dne 10.12.2015
M!T. Jan Pckálck' v'I'' soudní exekulol
Za splávnost ryhotoveníj
Mgr. A]jce Elbelová
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