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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket,
Zahradní 328, PSČ 357 33 na základě
usnesení o nařízení exekuce a pověření
soudního exekutora
vydaného Okresním soudem v Chebu dne 06.09.2005 č.j.
16Nc5221/2005-6 podle vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Chebu
č.j. 21Ro1717/2004 ze dne 19.08.2004
k vymožení povinnosti povinného: Roman
Metlický, bytem Kostelní č.p. 269, Plesná, IČ: 11382678, dat. nar.: 26.02.1966,
zastoupen Mgr. Petr Broďáni, advokát - opatrovník, bytem Karla Havlíčka
Borovského 692, Sokolov, PSČ: 356 01, IČ: 66254817, zaplatit oprávněné: Česká
pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ: 45272956 pohledávku
v částce 25.927,- Kč s přísl., náklady oprávněné a náklady exekuce, vydává toto
usnesení o nařízení dražebního jednání -

DRAŽEBNÍ

VYHLÁŠKU

I. Další dražební jednání se koná

dne 20.2.2019 v 11:00 hodin
prostřednictvím
www.exdrazby.cz

elektronického

systému

dražeb

na

internetové

adrese

Bližší informace o nemovitosti podá Helena Činčerová na tel. 352 350 260,
e-mail: cincerova@eusokolov.cz.
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 20.2.2019 v 11:30 hod. Dražba
se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád), bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního
učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za
to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.
Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem
elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví online v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.
II.Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinného v míře 1/2 na této
nemovitosti včetně jejího příslušenství:

Jedná se o zděný jednopodlažní objekt sloužící jako autodílna. Jde o zděný
objekt s podlahou z keramických dlaždic, střechou dřevěnou vazníkovou bez
možnosti podkroví s krytinou plechovou. Objekt má okna dřevěná zdvojená,
plechová vrata, dřevěné dveře. Objekt je nevytápěný s elektrickou
přípojkou. Objekt vykazuje pravidelnou údržbu. Objekt se nachází v areálu
autoservisu, přístup k objektu je přes pozemky jiného vlastníka
(spoluvlastníka dané nemovitosti). Spoluvlastník tuto nemovitost užívá a
pravidelně udržuje. Pozemek pod touto nemovitostí je ve výlučném
vlastnictví spoluvlastníka budovy. Nemovitosti se nacházejí na západním
okraji města Cheb u kruhového objezdu ulic Vrázova-Nižnětagilská, okolní
zástavbou jsou výrobní objekty apod.
Nemovité věci budou draženy s příslušenstvím definovaným dle občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. (§ č. 510, § č. 511 a § č. 512) a součástmi.
III.Výsledná
cena
dražených
nemovitostí
třistačtyřicetttisíc korun českých).

je

340.000,-

Kč

(slovy:

IV.Výše nejnižšího podání dle ustanovení § 336m odst. 3 o.s.ř. se stanoví ve
výši 1/2 výsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství, práv a jiných
majetkových hodnot, patřících k draženému celku a činí částku: 170.000,Kč (slovy: Jednostosedmdesáttisíc korun českých)
V. Jistota činí 20.000,- Kč. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny
soudního exekutora nebo platbou na účet č. 1669033028/5500, variabilní
symbol 173105, specifický symbol – rodné číslo dražitele, jde-li o
fyzickou osobu, nebo identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu. K
platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li
nejpozději dva dny před zahájením zjištěno, že na účet soudního exekutora
také došla. Do elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé, kteří
zaplatí dražební jistotu.
VI.Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která
-

je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu
www.exdrazby.cz,

-

prokáže svoji totožnost,

-

k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí.

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která
se jako dražitel registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou
již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci
„Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci „Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání
totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu

www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti“), jehož
formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo v
informačním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz
umístěného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí
kliknutím na tlačítko „Přihlásit se k dražbě“.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být
úředně ověřen nebo musí být doklad o prokázání totožnosti v elektronické
verzi podepsán kvalifikovaným podpisovým certifikátem. V případě právnické
osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad
o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b
o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně
ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena.
Řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny
prokazující oprávnění jej podepsat, musí být doručeny soudnímu exekutorovi
některým z níže uvedených způsobů a v případě, že původně písemné
dokumenty
budou
doručovány
elektronicky,
musí
být
převedeny
do
elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o
prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění Registrovaným
dražitelem ke dni konání této dražby starší dvanácti měsíců.
Doklad o prokázání totožnosti s listiny prokazujícími oprávnění jej
podepsat, doručí Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi některým z
těchto způsobů:
a) Uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“.
b) Zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu
elektronické podatelny exekutorského úřadu podatelna@eusokolov.cz
nebo do datové schránky soudního exekutora – ID: rdhg8cy.
c) Zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence.
d) Osobně v sídle soudního exekutora Mgr. Miloše Dvořáka, Exekutorský úřad
Sokolov, se sídlem Zahradní 328, 357 33 Loket. V tomto případě není
nutné úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření totožnosti, za
předpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření
totožnosti před soudním exekutorem a prokáže se mu platným úředním
průkazem.
VII.S nemovitostmi nejsou spojena žádná práva ani žádné závady.
VIII.Prodejem v dražbě nezaniknou žádné závady.
IX.Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Učiní-li více
dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep tomu dražiteli,
kterému svědčí předkupní právo. Není-li příklep takto udělen, udělí jej
dražiteli, který podání učinil jako první.
X. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem
následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen
vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených
nemovitostí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a
zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
XI.Soudní exekutor upozorňuje věřitele, že opožděné přihlášky pohledávek,
tedy ty, které byly soudnímu exekutorovi doručeny po zahájení prvního
dražebního jednání, a dále ty, jež byly doručeny před dalším dražebním
jednáním, soudní exekutor bez dalšího odmítne dle ustanovení § 336f odst.
4 o.s.ř.
XII.Soudní exekutor vyzývá každého, kdo dosud přihlásil jiné vymahatelné
pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem, než pro které byl

nařízen výkon rozhodnutí, aby přihlášku doplnil o přesné vyčíslení výše
pohledávky a jejího příslušenství ke dni konání dražby a prokázal je
příslušnými listinami. K přihláškám, které nebudou řádně doplněny, soudní
exekutor nepřihlíží. (§ 336f o.s.ř., ve znění účinném před novelou č.
334/2012 Sb.)
XIII.Soudní exekutor vyzývá, aby oprávněný, ti, kdo přistoupili do řízení
jako další oprávnění, a ostatní věřitelé povinného, kteří požadují
uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, soudnímu exekutorovi
sdělili,
zda
žádají
zaplacení
svých
pohledávek.
Soudní
exekutor
upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního
jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít.
XIV.Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu,
aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu
exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor
upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
XV.Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitostem předkupní
právo, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením
příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své
předkupní právo, musí je uplatnit nejpozději ve lhůtě pěti dnů před
zahájením dražebního jednání (v této lhůtě musí být uplatnění předkupního
práva včetně důkazů doručeny soudnímu exekutorovi). Soudní exekutor ještě
před zahájením dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní právo
prokázáno, v případě že prokázáno bude. Proti tomuto usnesení pak není
odvolání přípustné. Pokud nebude předkupní právo shora uvedeným způsobem
uplatněna a prokázána, nebude v případě dalšího dražebního jednání k
později
uplatněnému
předkupnímu
právu
nebo
výhradě
zpětné
koupě
přihlíženo.
XVI.Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněna osoba,
která učinila nejvyšší podání v dražbě a výše nejvyššího podání. Od
okamžiku tohoto zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky
proti udělení příklepu lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti
udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení
příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které
zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky
shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání –
toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o
námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno
činit další podání.
Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po
skončení dražby. Dražební jistota se nevrací tomu dražiteli, který podal
námitky proti udělení příklepu, a to až do doby než usnesení o příklepu
nabude právní moci.
XVII.Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší
podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené
nemovité věci.
Tato dražební vyhláška se doručuje:
1) oprávněné, též jako zástavnímu věřiteli (041 EX 1731/05, 074 EX
00963/2006), též jako oprávněné z přerušené exekuce v 041 EX 1733/05, též
jako přihlášenému věřiteli zast. JUDr. Karel Valdauf, advokát, Vinohradská
938/37, Praha 2, (sp. zn. 074 EX 00963/06),

2) povinnému,
3) spoluvlastníku nemovitosti: Pavel Kiss, nar. 18.2.1965, Cetnov č.ev. 120,
350 02 Cheb,
4) Finanční úřad v Chebu, Hálkova 32, 35002 Cheb,
5) Okresní správa sociálního zabezpečení Cheb, Obrněné brigády 549/30, 350 01
Cheb, též jako zástavnímu věřiteli (16 E 403/2005-8), též jako
přihlášenému věřiteli (sp. zn. 44002/220-9010/0499/2012/PV-UPL),
6) Město Plesná, 5.Květba 301, 351 35 Plesná,
7) Městský úřad Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, 35020 Cheb 1, též jako
přihlášenému věřiteli (sp. zn. MUCH 1680/2018, 074 EX 25606/10),
8) Zástavnímu věřiteli: ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 14053 Praha 4Michle, IČ:27232433, (120 EX 15031/2010), též jako přihlášenému věřiteli
zast. JUDr. Daniel Volopich, advokát, IČ: 02476649, Vlastina 23, 323 00
Plzeň. (sp. zn. ZČE/00566/2009, 120 EX 15031/10),
9) EÚ Klatovy- JUDr. Dalimil Mika, Za Beránkem 836, 33901 Klatovy,
IČ:71238573, (120 EX 15031/2010), též jako přihlášenému věřiteli (120 EX
15031/10),
10) zástavnímu věřiteli: VLTAVA LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, 158 00
Praha 5, IČ:01440578,(074 EX 01956/2006),
11) Exekutorský úřad Cheb - Mgr. David Koncz, s.e., 26. dubna 10, 35002 Cheb,
(074 EX 01956/2006, 074 EX 06187/2008, 074 EX 25606/2010),
12) Zástavnímu věřiteli: Vodafone Czech Republic a.s, náměstí Junkových
2808/2, 155 00 Praha 5- Stodůlky, IČ:25788001, (003 EX 8919/2011),
13)EÚ Praha 10 - Mgr. Richard Bednář, Na Plískavě 1525/2, 10200 Praha 10,
IČ:66241146, (003 EX 8919/2011),
14)Zástavnímu věřiteli: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,
Drahobejlova 1404/4, 19000 Praha 9 - Libeň, IČ:47114975, (121 EX 6/2006),
též jako přihlášenému věřiteli (sp. zn. 35/03, 121 EX 6/06),
15)EÚ Plzeň-sever JUDr. Flajšhansová Vendula, Divadelní 2728/3a, 30100
Plzeň, IČ:66250391, (121 EX 6/2006, 121 EX 618/2015), též jako
přihlášenému věřiteli (121 EX 6/2006, 121 EX 618/15),
16)Zástavnímu věřiteli: Generali Pojišťovna, a. s., Bělehradská 299/132,
12000 Praha 2 - Vinohrady, IČ:61859869, (027 EX 2746/2006), též jako
přihlášenému věřiteli (027 EX 2746/06),
17)EÚ Praha 5 - JUDr. Miloslav Hauerland, Zborovská 1222/3, 15000 Praha 5,
IČO:66236878, (027 EX 2746/2006),
18)Zástavnímu věřiteli: TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 320/3, 186 00
Praha 8 - Karlín, IČ:411 89 671, (074 EX 06187/2008), též jako
přihlášenému věřiteli zast. JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D., advokát KŠD LEGAL
advokátní kanceláře, s.r.o., IČ: 25711229, se sídlem CITX TOWER, Hvězdova
1716/2b, 140 00 Praha 4, (sp. zn. 074 EX 06187/08),
19)Zástavnímu věřiteli: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002
Cheb, IČ:00253979, (074 EX 25606/2010),
20)zástavnímu věřiteli: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2011/2a,
360 01 Karlovy Vary (176 EX 00046/2013, 83577/2008/123940/0259), též jako
přihlášenému věřiteli (sp. zn. 995607/17/2403-00540-404698)
21)EÚ Cheb - JUDr. Josef Lavička, soudní exekutor, 26. dubna 10, 35002 Cheb,
IČ:01051857, (176 EX 00046/2013),
22)Zástavnímu věřiteli: Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova
1190/19, 36001 Karlovy Vary, IČ:26365804, (130 EX 1046/2014),
23)EÚ Most - JUDr. Jan Paraska, Jaroslava Seiferta 2159/7/blok 58, 43401
Most, IČ:75066033, (130 EX 1046/2014), též jako přihlášenému věřiteli (130
EX 1046/14),
24)Zástavnímu věřiteli: Okresní soud v Chebu, Lidická 1066/1, 35060 Cheb,
IČ:00024724, (134 EX 02107/2015, 23 E 773/2012-6), též jako přihlášenému
věřiteli (134 EX 2107/15),
25) EÚ Plzeň-město - Mgr. Ing. Jiří Prošek, s.e., Dominikánská 8, 30100 Plzeň
1 - Vnitřní Město, (134 EX 02107/2015), též jako přihlášenému věřiteli
(134 EX 02107/15),
26)Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 4/2020, 13000 Praha 3,
IČ:41197518, též jako zástavnímu věřiteli (121 EX 618/2015),
27)Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, KP Cheb, Nová 2, 35002 Cheb,
IČ:71185232,

28)Přihlášenému věřiteli: Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901, Hvězdova
1716/2b, 140 78 Praha 4, (sp. zn. 067 EX 1260/10),
29)Přihlášenému věřiteli: EÚ Plzeň-jih - JUDr. Jiří Janečka, Ph.D., soudní
exekutor, V Bezovce 1896/6, 301 00 Plzeň-jih, (16 EX 3713/2008),

P o u č e n í :

U p o z o r n ě n í:

Proti
tomuto
usnesení
mohou
podat
odvolání
jen
oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, povinný, manžel povinného, a osoby, která
mají k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo
nájemní právo.
Odvolání se podává do 15 dnů od doručení tohoto usnesení
u soudního exekutora; o odvolání rozhoduje Krajský soud
v Plzni.
Odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě I., II., VI.
až XVII. není přípustné.
Ve smyslu ust. § 336 odst. 3 OSŘ obecní úřad, v jehož
obvodu je nemovitost, vyhlášku nebo její podstatný
obsah uveřejní způsobem v místě obvyklým, příslušný
katastrální úřad vyhlášku nebo její podstatný obsah
uveřejní na své úřední desce.

V Lokti dne 18.12.2018
Za správnost vyhotovení:
Helena Činčerová
pověřená soudním exekutorem

Mgr. Miloš Dvořák, v.r.
soudní exekutor

podatelna@eusokolov.cz

Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je
doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí (ust. §17
odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád). Dle ust. § 17b
stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto
dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.
podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat
nebo v listinné podobě.

