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USNESENÍ
o příklepu

Soudní exekutor JUDr. Vlastimil Porostlý, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory,
Stojanovo náměstí 7/873, provádějící v souladu s ust. §76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu,
dobrovolnou dražbu nemovitých věcí, za účelem likvidace dědictví zpeněžením majetku zůstavitele (§232 odst. 1
písm. d) zák.č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních), v rámci úkonů soudního komisaře v dědickém řízení
vedeném Okresním soudem v Ostravě pod sp.zn. 99 D 797/2016
Na návrh osoby oprávněné
disponovat s věcí:
Zůstavitel:

JUDr. Miluše Rabasová, notářka, se sídlem Na Hradbách 18, 702 00 Ostrava
Petr Kučera, nar. 20.09.1971, zemř. 29.02.2016, naposl. bytem Výškovická
509/180, Ostrava

rozhodl takto:
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli #18532 - XXXXXXX,

příklep
k vydraženým nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím a to:
Podíl zůstavitele: 1/4

Okres:
Kat.území:
Pozemky:
Parcela

13/4
13/5

CZ0635
Žďár nad Sázavou
Obec:
596752
Skorotice
748498
Chlébské
List vlastnictví:
240
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Výměra [m2]
19
13

Druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha

Způsob využití

Způsob ochrany

neplodná půda
neplodná půda

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

za nejvyšší podání 254,- Kč (slovy dvěstěpadesátčtyřikorunyčeské).
K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci
usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem složená jistota 100,- Kč,
vydražitel je tedy povinen zaplatit na nejvyšší podání 154,- Kč.

Odůvodnění:

Bank.spoj. (doplatek nejvyššího podání): KB a.s., Ostrava | č.ú. 505040761/0100 | var.sym.: 999992419| spec.sym.: 999992419

Při elektronické dražbě uvedených nemovitostí konané prostřednictvím systému elektronických dražeb na
internetové adrese www.exdrazby.cz dne 27.02.2020 učinil vydražitel XXXXXXXXXXXXX, nejvyšší podání.
Proto soudní exekutor udělil příklep.
K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o
příklepu; o nabytí právní moci bude soudním exekutorem vyrozuměn. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem
složená jistota ve výši 100,- Kč. Bankovní spojení pro doplacení nejvyššího podání ve výši 154,- Kč: č.ú.
505040761/0100, VS 999992419, spec.sym. 999992419, u Komerční banky, a.s., pobočka Ostrava.
Poučení o převzetí nemovité věci: Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc
s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání.
Poučení o nabytí nemovité věci: Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci
s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení
o příklepu. Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji, vydat užitky a
nahradit škodu, kterou způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož obvodu
působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora. Odvolání mohou podat jen oprávněný,
ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, a vydražitel. Do 15 dnů ode dne dražby může odvolání
podat též osoba uvedená v §336c odst.1 písm. a) o.s.ř., které nebyla doručena dražební vyhláška a z tohoto důvodu
se neúčastnila dražby, a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli
zkráceni na svých právech.
Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku
dle přílohy zák.č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 01.01.2013, položky 22, bodu 12,
soudní poplatek a) do částky 250 000 Kč činí 5 000 Kč, b) v částce vyšší než 250 000 Kč činí 2% z této částky,
nejvýše 100 000 Kč. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni
vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud.
Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu soudní exekutor určí a která nesmí být
delší než jeden měsíc, usnesení o udělení příklepu se zrušuje a soudní exekutor nařídí další dražební jednání.
Listinné stejnopisy, které se vyhotovují za součinnosti provozovatele poštovních služeb, mohou být opatřeny
vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo písemnost podepsal. Provozovatel
poštovních služeb může opatřit takový stejnopis řídícími znaky pro vyhotovování. K písemné žádosti účastníka,
kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

Doručuje se :
- navrhovatel
- vydražitel
- úřední deska – bez údajů, podle nichž je možné identifikovat vydražitele; vyvěšeno na 15 dnů

V Ostravě dne 27.02.2020
Mgr. Michal Schneider v.r.
exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem
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