.j.: 080 EX 1905/10 - 158
USNESENÍ
Mgr. Martin Slavata, soudní exekutor
Exekutorského ú adu Mladá Boleslav, se sídlem Táborská 527,
293 05 Mladá Boleslav, pov ený provedením exekuce na základ usnesení, které vydal Obvodní soud pro
Prahu 8 pod .j. 14 EXE 3512/2010-11 dne 25.11.2010, kterým byl na ízen výkon exeku ního titulu, kterým je:
rozhodnutí, které vydal eský telekomunika ní ú ad dne 12.08.2008 pod .j. 032786/2008-631/K e/G-IV.vy .,
k uspokojení pohledávky
oprávn né(ho):
1. T - Mobile Czech Republic a.s., I : 64949681,
sídlo: Tomí kova 2144/1, 149 00 Praha 4,
zastoupen(a): Mgr. Lenka He mánková, advokát,
sídlo: Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7,
zn.opr.: 9051223937
v ástce 14.141,00 K s p íslušenstvím, t.j.:
- úrok z prodlení - 9% ro
z ástky 2.174,50 K od 10.05.2006 do 30.06.2006,
- úrok z prodlení - 9% ro
z ástky 2.174,50 K od 01.07.2006 do 31.12.2006,
- úrok z prodlení - 9.5% ro
z ástky 2.174,50 K od 01.01.2007 do 30.06.2007,
- úrok z prodlení - 9.75% ro
z ástky 2.174,50 K od 01.07.2007 do 31.12.2007,
- úrok z prodlení - 10.5% ro
z ástky 2.174,50 K od 01.01.2008 do 30.06.2008,
- úrok z prodlení - 10.75% ro
z ástky 2.174,50 K od 01.07.2008 do 12.08.2008,
- úroky ve výši repo sazby stanovené NB platné vždy v první den kalendá ního pololetí prodlení zvýšené o
7%, z ástky 2.174,50 K od 13.08.2008 do zaplacení,
- úrok z prodlení - 9% ro
z ástky 535,50 K od 06.06.2006 do 30.06.2006,
- úrok z prodlení - 9% ro
z ástky 535,50 K od 01.07.2006 do 31.12.2006,
- úrok z prodlení - 9.5% ro
z ástky 535,50 K od 01.01.2007 do 30.06.2007,
- úrok z prodlení - 9.75% ro
z ástky 535,50 K od 01.07.2007 do 31.12.2007,
- úrok z prodlení - 10.5% ro
z ástky 535,50 K od 01.01.2008 do 30.06.2008,
- úrok z prodlení - 10.75% ro
z ástky 535,50 K od 01.07.2008 do 12.08.2008,
- úroky ve výši repo sazby stanovené NB platné vždy v první den kalendá ního pololetí prodlení zvýšené o
7%, z ástky 535,50 K od 13.08.2008 do zaplacení,
- úrok z prodlení - 9% ro
z ástky 585,50 K od 08.07.2006 do 31.12.2006,
- úrok z prodlení - 9.5% ro
z ástky 585,50 K od 01.01.2007 do 30.06.2007,
- úrok z prodlení - 9.75% ro
z ástky 585,50 K od 01.07.2007 do 31.12.2007,
- úrok z prodlení - 10.5% ro
z ástky 585,50 K od 01.01.2008 do 30.06.2008,
- úrok z prodlení - 10.75% ro
z ástky 585,50 K od 01.07.2008 do 12.08.2008,
- úroky ve výši repo sazby stanovené NB platné vždy v první den kalendá ního pololetí prodlení zvýšené o
7%, z ástky 585,50 K od 13.08.2008 do zaplacení,
- úrok z prodlení - 9% ro
z ástky 1.035,50 K od 08.08.2006 do 31.12.2006,
- úrok z prodlení - 9.5% ro
z ástky 1.035,50 K od 01.01.2007 do 30.06.2007,
- úrok z prodlení - 9.75% ro
z ástky 1.035,50 K od 01.07.2007 do 31.12.2007,
- úrok z prodlení - 10.5% ro
z ástky 1.035,50 K od 01.01.2008 do 30.06.2008,
- úrok z prodlení - 10.75% ro
z ástky 1.035,50 K od 01.07.2008 do 12.08.2008,
- úroky ve výši repo sazby stanovené NB platné vždy v první den kalendá ního pololetí prodlení zvýšené o
7%, z ástky 1.035,50 K od 13.08.2008 do zaplacení,
- úrok z prodlení - 7% ro
z ástky 14.141,00 K od 05.05.2007 do zaplacení,
- náklady z p edchozích ízení ve výši 566,00 K ,
a pro náklady exekuce a náklady oprávn né(ho) ur ené v p íkazu k úhrad náklad exekuce,
proti povinné(mu):
1. Radovan Kasal, dat.nar.: 15.03.1971,
bydlišt : Pozna ská 439/25, 181 00 Praha 8,

rozhodl ve v ci exekuce prodejem nemovitostí povinné(ho) takto:
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Soudní exekutor vydává tuto
dražební vyhlášku
(o na ízení dalšího dražebního jednání dle ust. § 336m odst. 3 o.s. .):
I. Na izuje se elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese
portálu www.exdrazby.cz.
as zahájení elektronické dražby je stanoven na den 20.3.2018 v 12:00 hod., od tohoto okamžiku mohou
dražitelé init podání.
Ukon ení elektronické dražby je stanoveno na den 20.3.2018 v 13:00 hod. Dražba se však koná do doby, dokud
dražitelé iní podání (§ 336i odst. 4 zákona . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
dále jen „o.s. .“). Bude-li v posledních p ti minutách p ed stanoveným okamžikem ukon ení dražby u in no
podání, má se za to, že dražitelé stále iní podání a okamžik ukon ení dražby se posouvá o p t minut od
okamžiku u in ní podání. Budou-li poté in na další podání postup dle p edcházející v ty se opakuje. Uplyne-li
od posledního u in ného podání p t minut, aniž by bylo u in no další podání, má se za to, že dražitelé již ne iní
podání a dražba kon í.
II. Draženy budou nemovitosti v katastrálním území Mo inka, okres Beroun, a to:
1. spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na: budova .e. 24, ást obce Mo inka - rod.rekr, na pozemku parc. .
St. 124 v katastrálním území Mo inka, obec Mo inka, zapsáno na listu vlastnictví 138 vedeném
Katastrálním ú adem pro St edo eský kraj, Katastrální pracovišt Beroun,
etn p íslušenství: t.j.: zpevn ných ploch, venkovních schod a porost nalézajících se bezprost edn okolo
chaty na cizím pozemku parc. . 613/6.
III. Výsledná cena nemovitostí byla ur ena ve výši 113.000 K .
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši 56.500 K .
Minimální výše p íhozu se stanoví ástkou 2.000 K .
íhozy se iní tak, že do p íslušného okénka dražitel vypíše ástku p íhozu a potvrzením (kliknutím) na tla ítko
„P ihodit“ je podání u in no. Jednotlivé p íhozy všech dražitel a jejich výše jsou chronologicky a asov za
sebou azeny a vždy bezprost edn zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této
dražb . Pro aktuální zobrazení všech informací o tom je nutné pr žn provád t aktualizaci webové stránky
použitím tla ítkem nebo odkazem „Aktualizovat“ (F5).
V. Výše jistoty se stanoví ve výši 10.000 K .
Jistotu lze zaplatit
a/ v hotovosti v sídle Exekutorského ú adu v Mladé Boleslavi, Táborská 527, 293 05 Mladá Boleslav v dob od
9,00 hodin do 15,00 hodin
nebo
b/ na ú et soudního exekutora íslo 1017513931/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobo ka Mladá Boleslav,
s uvedením variabilního symbolu 080190510, jako specifický symbol uvede dražitel rodné íslo nebo I ;
k jistot zaplacené tímto zp sobem lze p ihlédnout jen tehdy, dojde-li na ú et soudního exekutora nejpozd ji den
ede dnem konání dražby.
O spln ní povinnosti složit dražební jistotu bude dražitel informován odesláním e-mailové zprávy na adresu,
kterou ozna í p i své registraci na portálu www.exdrazby.cz.
VI. S draženými nemovitostmi nejsou spojena žádná práva. S nemovitostmi nejsou spojeny žádné závady, které
prodejem nemovitosti v dražb nezaniknou.
VII. Vydražitel je oprávn n p evzít vydražené nemovitosti s p íslušenstvím dnem následujícím po vydání
usnesení o p íklepu.
Vydražitel se stane vlastníkem vydražených nemovitostí s p íslušenstvím, nabude-li usnesení o p íklepu právní
moci a zaplatí-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu.
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VIII. Ú inky spojené se zahájením prvního dražebního jednání z stávají zachovány i pro další dražební jednání.
Osoby, které neuplatnily svá práva podle ust. § 336b odst. 2 písm. i) až k) o.s. . do zahájení prvního dražebního
jednání, nemohou už tato práva uplatnit do zahájení dalšího dražebního jednání. Soudní exekutor vyzývá
itele, kte í doru ili p ihlášky svých pohledávek v i povinnému, aby tyto vy íslili v etn p íslušenství ke dni
dalšího dražebního jednání.
IX. Osoby, které mají k prodávaným nemovitostem p edkupní právo, je mohou uplatnit jen v dražb jako
dražitelé. Ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká. P edkupní právo m že uplatnit v dražb jen ten, o jehož
právu již bylo usnesením soudního exekutora p ed první dražbou rozhodnuto, že je prokázáno. Proti tomuto
usnesení není odvolání p ípustné (§ 336e odst. 3 o.s. .) Toto usnesení bude zve ejn no v systému elektronických
dražeb na portálu www.exdrazby.cz
X. Jako dražitel se m že elektronické dražby ú astnit pouze osoba, která je Registrovaným dražitelem pro
dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražb se na portálu
www.exdrazby.cz p ihlásí a na ú et soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební
vyhláškou.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu
www.exdrazby.cz, a to bu zm nou již d íve provedené základní registrace na „Registraci dražitele“ v sekci
„M j ú et“, 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 formulá je
umíst n na portálu www.exdrazby.cz v sekci „M j ú et“ nebo v informa ním banneru detailu této dražby na
portálu www.exdrazby.cz umíst ného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k této dražb p ihlásí kliknutím na
tla ítko „ P ihlásit se k dražb “.
Doklad o prokázání totožnosti dražitel a dalších ú astník lze podepsat:
a) p ed exekutorem nebo jeho zam stnancem po prokázání totožnosti platným ú edním pr kazem
b) ú edn ov eným podpisem
c) uznávaným elektronickým podpisem.
V p ípad právnické osoby, obce, vyššího územn samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání
totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s. ., jejíž oprávn ní musí být prokázáno listinou,
jež musí být ú edn ov ena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být ú edn ov ena.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávn ní jej podepsat, doru í Registrovaný uživatel
soudnímu exekutorovi n kterým z t chto zp sob :
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “M j ú et“ v elektronické podob formou autorizované
konverze dokument ;
b) zasláním prost ednictvím ve ejné datové sít v elektronické podob formou autorizované konverze
dokument , a to bu na adresu elektronické podatelny exekutorského ú adu podatelna@exekutormlboleslav.cz,
a nebo do datové schránky soudního exekutora – ID: mevg8zb
c) osobn v sídle soudního exekutora, a to v originále nebo ú edn ov ené kopii
d) poštou na adresu sídla soudního exekutora, a to v originále nebo ú edn ov ené kopii
O spln ní povinnosti prokázat svou totožnost bude dražitel informován odesláním e-mailové zprávy na adresu,
kterou ozna í p i své registraci na portálu www.exdrazby.cz.
Osob , která nedisponuje technickým vybavením pro registraci a následnou dražbu, soudní exekutor umožní po
edchozí písemné žádosti p ístup k technickému vybavení v sídle ú adu nebo na jiném dohodnutém vhodném
míst , pokud to bude technicky možné. Písemná žádost musí být do sídla ú adu doru ena nejpozd ji dva dny
ede dnem, ve kterém má být zahájena dražba. Povinný se nesmí jako dražitel dražby ú astnit, tedy nem že
init p íhozy.
XI. Po skon ení dražby bude v systému elektronický dražby na portálu www.exdrazby.cz zve ejn na osoba,
která u inila nejvyšší podání a výše nejvyššího podání. Bude-li více dražiteli u in no stejné podání, bude
íklep ud len tomu, komu sv í p edkupní právo.
Od okamžiku zve ejn ní osoby s nejvyšším podáním a výše nejvyššího podání b ží ú astník m dražby lh ta pro
námitky proti ud lení p íklepu v délce 30 minut. Námitky je nutné podat bu to prost ednictvím portálu
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www.exdrazby.cz nebo elektronicky podepsaným podáním na adresu elektronické podatelny exekutorského
adu podatelna@exekutormlboleslav.cz, a nebo do datové schránky soudního exekutora. O námitkách rozhodne
soudní exekutor usnesením, které zve ejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz. V
ípad , že budou námitky shledány d vodnými, pokra uje dražba p edposledním podáním; výše tohoto podání
bude obsažena v usnesení, kterým bude soudním exekutorem rozhodnuto o námitkách s ur ením okamžiku, od
kterého je možné init další podání. Dražba pokra uje do doby, dokud jsou in na další podání. Proti usnesení o
rozhodnutí o námitkách proti ud lení p íklepu není odvolání p ípustné.
XII. Usnesení o p íklepu se v elektronické podob
www.exdrazby.cz a doru í se osobám dle § 336k o.s. .

zve ejní v systému elektronické dražby na portálu

XIII. Dražitel m, kterým nebyl ud len p íklep se vrátí složená jistota po skon ení dražby. Dražební jistota se
nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti ud lení p íklepu, a to až do doby, než usnesení o p íklepu
nabude právní moci.
XIV. Obecní ú ad, v jehož obvodu je nemovitost se podle § 336c odst. 3 o.s. . žádá, aby vyhlášku nebo její
podstatný obsah uve ejnil zp sobem v míst obvyklým, p íslušný katastrální ú ad se žádá, aby vyhlášku nebo její
podstatný obsah uve ejnil na své ú ední desce.
Pou

e n í : Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání oprávn ný(á), ti, kdo do ízení p istoupili jako další
oprávn ní, povinný(á) a osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, v cné právo nebo
nájemní právo, a to do 15 dn ode dne jeho doru ení k odvolacímu soudu, kterým je M stský
soud v Praze, prost ednictvím podepsaného soudního exekutora.
Odvolání jen proti výrok m I., II., VII. – XIV. tohoto usnesení není p ípustné.

V Mladé Boleslavi dne 28.01.2018

Mgr. Martin Slavata, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Hana Barto ová
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