Městská část

Praha - Lipence

\ 2 -07- 2022

..^

č. j.:.

Číslo jednací: 191 EX 2119/21-34

uvádějte při veškeré korespondenci

zn. oprávnéného: 6256EX1921

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ, se sídlem Liborova Ď. p.
405/14, 169 00 Praha, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud Prahazápad dne 20. 12.2021, 6.j. 207 EXE 6849/2021, podle pravomocného a vykonatelného exekučního titilu:

výkazu nedoplatků Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ze dne 18. 06.2021, č. j. 1942106332,

v exekuční věci oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionálnípobočka
Praha, pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, IČ: 41197518, se sídlem Na Perštýně 359/6, 110^00 Praha,

proti povinnému: Jan Balcařík, nar. 25. 06. 1980, bytem Riegrova Ď. p. 1209, 252 28 Černošice,

k uspokojení pohledávky 28.099,- Kč s příslušenstvím, vydává v souladu s úst. § 52 zákona 6. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ÉR"), ve spojení s úst. § 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění předpisů (dále jen „OSR"), tuto

dražební vyhlášku:
I. První dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná dne 16. 08.2022 ve 14:00 hodin v sídle
Exekutorského úřadu Praha - západ na adrese Liborova 405/14, Praha 6 - Břevnov.
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Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitosti. Dle úst, § !7b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu

uvedenou v žádosti písemnostvyhotovená v el. podobě a podepsanápodle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickémnosiči
dat.
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(Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi
jako jeden celek.)

III.

Výsledná cena dražených nemovitých věcí byla určena částkou ve výši 1.176.000,- Kč.

IV.

Ne-nižší o ani se stanovuje ve výši dvou třetin výslednéceny,tj.784.000,-Kč.

V.

Wsi jistotysoudní exekutor stanovujev částce 300.000^K^(slovyj^tatis^un^če^

as

tatu

l^^^^^e^I^ího;ce^

JnT^eTJS16 <-Bfe"vnov; Li'borova'405/14,nebo bezhotovostní platbou na účet rudního^exekróo^a

Saú.TlTocl^3a3/u270^;ed^eho"uUmCrediťBank"Czech Republic^and Slovakia, a_s.^ariabilm^^

^^^S/SSI
^é1^^^J^^Í^^ZZ^
KSS
uvedÍlďecmc^dražlebníjis"tota""Kjis^

tímtoZPUSObemlzePnhlédnoutjentehdy'bude'li

přeďzatSjením dražebního jednánízjištěno, že došla na účet soudníhoexekutora.
VI. Práva a ..ávadv »r"f-é s nemovitými věcmi;. Na nemovitých věcech neváznou^zadná věcná
b7emena, 'v7měnky"a nájemní,'pachtovní či předkupní práva,kteréprodejem v dražbě nezaniknou.
VH. V-^r itel •e - á.něn řevzít v ražen. u ^ movit ^ věc, s-řlslu';»_r"I, ^nem

^dujLim p^op^ceni ^šího^podá.n, ^ďive^vsak^uplynut^^k^^ ^
^3T§ S^aTdsFl OSJR5rbyUiťvÍak"podán^ako^^vA, ne^^^^^^ZC,LPSSltSllS
^r^emSduJfcÍm po'dró,^bylo-předraži^^no ^^ prcS-„S^^
^lvl^nÍkeT^drJaženéťnemo^té~věci ^příslušenstvím, nabylo^! usnesení^ př
:Tkrd nrv ;^;^
ST°4^7^r
Řazené'nemovité1'věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku
zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

právní moci a ]

K za lacení nev ššího odání se urču-e lhůta 30 dnů, která počne běžet právní m0" PnklePU-

Nejvyššrp7dánTje"tíeba zaplatitna shorauvedeny účet ^ekutorskeho^d^n^boslo^^m^,1;0^^
3tsos;spk^ůřjacduco7r^^^^^
vydr^Íternejvyšší podání včas, soudníexekutor nařídí
opětovnou dražbu.

Vlil. Soudníexekutorvyz^každého, kdo má P'-ávo,kterénepřipouští dražbu (§5^ER^^^s^§
LTbsŘr^yir^tnÍT^udnTho"exekutora; íaby'takové"Platnění PTáva_ProkÍzal,nejPozději před
^ahárením'dražebníhojednání,jinakk jehoprávunebude při provedeníexekuce přihlíženo.

IX. Soudníexekutorvyzwá každého, kdo má k nemovité věci nájemní či P^htovní^avo,^mjnek
^bo věc^emenTneza^Tvlíatasťru nemovitostí,kteréneníuvedenov Vazebnívyuaš^n^-u^

lnljemvcTbytu7vyTěnÍ^lj'e;Íi součástí výměnku právobydlem n_ebo^v^ho ^v^°Jře^
S?deS SyutakyovTupr^oJíoudni>rn7exekutorovi'oznámila doložil ho^istmami,jinak takové právo
zamkne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

X.

Soudni exekutor w^m^, že oprávněný, ti,kdo^do řízení P"^upmJ,ato dal^pr^m^

^alši vS" P^ého''se"mohou "dorn^ ^PokojeniJiných^mahate^^h^^^^

^ed^er^Stě^^^vnim^vem:^^které^naífe^^c^
'^ '^tM^
S^dějí^Tahiem'dlažebního jednání/Přihláška musí obsahovat náležitosti dle § 336f odst. 2 a

a a)
b)
c)
d)

dat.

výši pohledávkya jejího příslušenství, jejíhož uspokojeníse věřitel povinnéhodomáhá,
vyčíslení pohledávky ke dni konánídražby,
údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří,
skutečnosti významné pro pořadí pohledávky,

K přihlášce musí být připojeny listinyprokazující žejde o vymahatelnou Pohledávkuneboo^ohledS
zajištěnou "zástavním" právem, ledaže'tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. K pnhliisk^m, které
dou obsahá at uveden' nalezli ti nebude ř" blíženo.

XI.

Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,^

další věř'iťeíe'povÍnného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejichPravosti',vyše'zařazemdo
Skupiny a~pořradí, "ato-nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámeni o Prihlášeny^Pohledávkác^

nebov"téže lhůtě'žádat, aby k rozvrženi rozdělované podstaty bylo nařízeno jednáni (§ 69 ÉR ve spojeni s

§ 336p odst. l OSŘ); k námitkám a žádosti o jednáni učiněným později nebude přihlíženo.

XII. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podáníbylo doplaceno úvěrem
se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci.

XIII. Soudní exekutor upoMrňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo^výhradu

zpěťné"koupě, že7e~mohou uplatnitjenv dražbě jako'dražitelé. Udělením příklepu PredkuPnÍ,Právone^°
ohrada zpětné'koupe zanikali,nejde-lio předkupní právostavebníkak Pozemkunebovlastníka_Po^emku

k''pravustavby, předlíupní právovlastníkastavby k pozemku a vlastníkapozemku^kestavbě nebo^
předÍíupm~pravo, která udělením příklepu nezanikají. Hodlá-li někdo UPlatnit. Pn drazbě. sve, ^e^m,
pravo"nebotvyhradu zpětné koupě, musi je prokázat nejpozději před zahájenímdražebmhojednaní- s^udm
exekutorještě před zahájenímvlastní dražby rozhodné usnesením, zda je předkupní právo nebo
zpětné koupě prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvoláni přípustné (336e odst 3 OSR).

Soudní exekutor unozorňuie osobu odpovědnou za správu domu a pozemku, že se může domáhat

uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku Jednotky Pokud tato

byÍa uplatněna u soudu žalobou podle části třetí a jestliže ji pnhlási^nejpozdejido zahájem
dražebního jednání'a přihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336fodst. 2 a 3 OSR. Přihlášky, v nichž
výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, soudní exekutor odmítne.
Poučení:

Proti dražební vyhlášce není odvoláni přípustné (§ 336c odst. 5 OSR).

Jako dražitel se dražby může

zúčastnit pouze ten, kdo do zahájení dražby zaplatil stanovenou Jistoti

(§ 336e odst. 2 OSŘ).
.
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Jako dražitel nesmi' vystupovat exekutor, zaměstnanci Exekutorského úřadu Praha - západ soy^nitio

exekutoraMgr. Jana Beneše, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 OSR a ti,

jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis.

Fyzická osoba může dražit jen'osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož lna mo

ověřena. Za Dravnickou osobu, obec,vyšší územně samosprávný celek nebo státdraží osoby uvedené v §

21, 2fa a21 bOSR, které své oprávnění musí r kázat lis ino "ež b la úředně o "ř na, nebo jejich

zástupe jehož'"lna moc la^úředně ěřena (§ 336h odst. 3 OSŘ). Totožnost fyzické osoby_bude
prokázána občanským průkazem nebo cestovním Pasem, existence právnických osob yýp sem
z obchodního rejstfíku nebo jinou zákonem stanovenou úřední listinou, dokládající právní subjektivitu
právnické osoby.

Před zahájením dražby je dražitel povinen prokázat svoji totožnost.

Vydražitel, který nezaplatí podání ve lhůtě stanovené v usnesení o PnklePU'kterázačmabezetdnem

právní moci usnesení o příklepu a nesmí být delší než dva měsíce, event. ani v dodatečné lhůtě kterou mu
určí soudnLexekutor, a která nesmí být delší než jeden měsíc, je povinen nahradit náklady, které^soudnímu
exekutorovi a ůéastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že

nezaplatil nejvyšlí "podáni, a bylo-li při dalším dražebním jednání dosazeno nizší neJvyššlP°dání'/°^11
na nejvyšší podMií. Na tyto dluhy se započítává jistota složená vydražitelem (§ 338m odst. 2 a § 336n
odst. l OSŘ).

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpise jedná se o dokument doročovan^prostródnic^imjrovoz^tele
p^t^nLah"sÍ^eb7kteÍy"'jrplatnýTbez ťechto~nale'žitostl Dle úst. § 17b stavovského PředP'su Em_kut<)Istó,komoIy^eské„reP^^
Sářský"'faď, "k písemné Iž'ádosti-ůč'astnika, kterému byl listinný stejnopis tohoto d°kmnenS_d°nlcen-, SLZaš!e^1;. pošto.Lnai.lL ^

^e^ žá^ost^pisBeZ'^hotóv"eró'v"eTpodobě"a podeps^podTe"fl6anebo se předá účastníkovi v sidle úřadu natechnickémnosiči
dat.

^dražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji
povinnému, vydat mu plody a užitky a nahradit újmu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou
věcí ajejím příslušenstvím.

Na základě pravomocného usnesenío příklepu nebo pravomocného usnesenío předražku může vydražitel
nebo předražitel podat návrh na exekuci vyklizenímnebo odebráním nemovité věci (§ 3361 odst. 7 OSR).
Soudní exekutor žádá ve smyslu 336c odst. 3 OSŘ příslušný katastrální úřad a obecní úřad,
v jehož obvodu je nemovitá věc, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě
obvyklým.

V Praze dne 11 . července 2022
Otisk úředního razítka

Mgr. Jan Beneš, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotoveni:

Robert Zelenka

pověřený soudnim exekutorem
Toto usneiieni se doručuje:

- oprávnřnému
- povinnému

- manželu povinného
- osobám, které do řízeni přistoupili jako dalši oprávněni

- osobám, o nichž je známo, že máji k nemovité věci pfedkupni právo nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupe

- osobám, kterým se doručuje usneseni podle § 336a OSŘ
- osobám, kteréjiž přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajišténé zástavnim právem za povinnýma příslušnými listinamije
prokázaly

- finaačnimu úřadu, v jehož obvodu je.nemovitá věc
- finanínimu úřadu, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikáni)
- obecnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitá véc

- obecnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, misto podnikáni)
- příslušné okresní správě sociálniho zabezpečeni
- přislušné zdravotní pojišťovně
- příslušnému katastrálnimu úřadu
- obecnímu úřadu obce s rozšiřenou působnosti, v jehož obvodu je nemovitá věc

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný proslřednictvim provozovatele

poštovnich služeb, který je platný i bez těchto náležitosti. Dle úst. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu domčen, se zašle el. poštou na el. adresy

uvedenou v žádosti písemnost vyhotovenáv el. podobě a podepsanápodle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickémnosiči
dat.

