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Č.j. 150 EX 3165/13-182
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Ing. Petr Kučera, Exekutorský úřad Kladno, pověřený provedením exekuce na základě
vykonatelného rozsudku č.j. 8 C 90/2012-35 ze dne 07.03.2013, který vydal Okresní soud v Havlíčkově Brodě a usnesení
o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č.j. 29EXE 1051/2013 - 9, které vydal Okresní soud v Havlíčkově Brodě
dne 19.11.2013, o vymožení pohledávky oprávněného: LANIT PLAST, s.r.o., se sídlem Nerudova 7/477, Říčany u
Prahy, IČ: 25774930, práv. zast. advokátem Mgr. Jaroslav Topol, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha-Podolí, PSČ:
147 00, IČ: 71346414, proti povinnému: Josef Cemper, bytem Stupárovice č.p. 1, Golčův Jeníkov-Stupárovice, PSČ:
582 82, IČ: 66266556, dat. nar.: 01.08.1974, pro 7.536,- Kč s příslušenstvím, , a pro náklady exekuce
rozhodl takto:
I. Soudní exekutor uděluje příklep vydražiteli:
**********************
na vydražené nemovité věci, a to:

- zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod,
pro obec Golčův Jeníkov, katastrální území Stupárovice, na listu vlastnictví č. 362.
za nejvyšší podání 180.000,-Kč.
II. Vydražitel je povinen do jednoho měsíce od právní moci usnesení o příklepu zaplatit nejvyšší podání ve výši 180.000,Kč na účet soudního exekutora JUDr. Ing. Petra Kučery, č.ú.: 43-7561840247/0100, v.s. 999316513, specifický symbol
rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Na nejvyšší podání se započítává vydražitelem složená jistota ve výši
2.000,-Kč.
III. Povinný je povinen vydražené nemovité věci, dle výroku I. tohoto usnesení, vyklidit nejpozději do 15 dnů ode dne
nabytí právní moci tohoto usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později než nabytí právní moci tohoto
usnesení.
Odůvodnění
Při elektronické dražbě ve výroku I. tohoto usnesení uvedených nemovitých věcí, konané 09.09.2021 učinil vydražitel
**************************, nejvyšší podání, proto mu byl udělen příklep. Doplacení nejvyššího podání úvěrem se
zřízením zástavního práva nebylo v dražební vyhlášce připuštěno, proto soudní exekutor vydražiteli stanovil lhůtu
k zaplacení nejvyššího podání a započetl na nejvyšší podání vydražitelem složenou jistotu ve výši 2.000,-Kč. Podle § 336l
o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení
nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle § 336ja odst. 1. Vlastníkem vydražené nemovité věci se vydražitel
stane ke dni udělení příklepu za předpokladu, že usnesení o příklepu nabylo právní moci a zaplatil nejvyšší podání.
P o u č e n í : Proti usnesení o příklepu mohou podat odvolání jen oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další
oprávněný, povinný, vydražitel. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení usnesení o příklepu
prostřednictvím soudního exekutora ke Krajskému soudu v Hradci Králové.
Do 15 dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v §336c odst. 1 písm. a)
občanského soudního řádu (oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný, manžel
povinného, osoby, o nichž je exekutorovi známo, že mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo
nebo nájemní právo a osoby, které již přihlásili své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné
zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly), kterým nebyla doručena dražební
vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. (§ 336k odst. 3 o.s.ř.) a dále 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 se platí soudní poplatek, a to do částky 250 000,-Kč poplatek 5 000,- Kč, v částce vyšší než

250 000,-Kč 2 % z této částky nejvýše 100 000,-Kč.
Každý, s výjimkou osob uvedených v ust. § 336h odst. 4 o.s.ř., může do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto
usnesení o příklepu exekutorovi písmeně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc, dle výroku I. tohoto
usnesení, chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání - předražek. (§336ja odst.
1 o.s.ř.).
Minimální předražek pro toto jednání činí nejméně 225.000,-Kč.
Za odvolání proti usnesení o předražku se považuje i odvolání podané proti usnesení o příklepu.
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 elektronicky
podepsaná, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Kladně, dne 09.09.2021
Otisk úředního razítka
JUDr. Ing. Petr Kučera, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Tereza Piešťanská
pracovník pověřen soudním exekutorem
Rozdělovník:
- povinný

