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Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01
Třebíč pověřený exekucí podle exekučního titulu - výkaz nedoplatků č. j. 6041700696, který vydala
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - ÚP Jihlava dne 06.10.2017, na základě pověření
č.j. 32 EXE 594/2018-13 ze dne 31.08.2018, které vydal Okresní soud v Havlíčkově Brodě, ve věci
oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3,
IČ:41197518, proti povinnému: Weingärtner Jiří, nar. 14.1.1969, Revoluční 324, 582 91 Světlá
nad Sázavou, k uspokojení pohledávky oprávněného, jakož i k úhradě nákladů oprávněného a
nákladů exekuce, rozhodl

takto:
Vydražiteli: č. 312189 se uděluje příklep na vydraženou nemovitou věc:
- pozemek p.č. 311 (trvalý travní porost) o výměře 326 m2,
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště
Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 1649 pro obec a k.ú. Světlá nad Sázavou, za nejvyšší podání
211.000,- Kč (slovy: dvě stě jedenáct tisíc korun českých).
II. K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet dnem
právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši
15.000,- Kč.
III. Předražek se určuje částkou alespoň 263.750,- Kč (slovy: dvě stě šedesát tři tisíc sedm set
padesát korun českých).

Odůvodnění:

Při elektronické dražbě nemovité věci uvedené ve výroku I. tohoto rozhodnutí dne 19.11.2020
konané prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz učinil
vydražitel č. 312189 nejvyšší podání.
Proto byl podle podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j o.s.ř. vydražiteli udělen příklep a podle
ust. § 336j odst. 3 o.s.ř. stanovena lhůta k zaplacení nejvyššího podání.
Výše předražku byla určena podle § 336ja odst. 1 o.s.ř. částkou o čtvrtinu vyšší, než bylo
nejvyšší podání.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci, nabylo-li usnesení o příklepu právní
moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává
vlastníkem nemovité věci, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen,
a to ke dni jeho vydání.
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému
soudu v Hradci Králové prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové,

Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat
odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a vydražitel (§
336k odst. 2 o.s.ř.). Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby
uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se
z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání,
jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech (§ 336k odst. 3 o.s.ř.).
Do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení může každý, vyjma osob uvedených v § 336h odst.
4 o.s.ř., exekutorovi písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce nabýt alespoň za částku
o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat
náležitosti dle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.).
Navrhovatel předražku je povinen jej ve lhůtě do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto usnesení zaplatit na
účet soudního exekutora č. 1525435319/0800 pod variabilním symbolem 1230418. Není-li
předražek řádně a včas zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží (3336ja odst. 2
o.s.ř.).
V Třebíči dne 19.11.2020
JUDr. Ivana Kozáková
soudní exekutor

_______________________________________________________________________________________________
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 náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského
předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný
stejnopis tohoto dokumentu 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.

