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                            U s n e s e n í   
 
Soudní exekutor, Mgr. Daniel Tý , Exekutorský ú ad, Masarykova 12, 678 01 Blansko, pov ený provedením 
exekuce na základ  usnesení .j. 90 EXE 1364/2010-5, které vydal  Okresní soud v Blansku a kterým byl 
na ízen výkon následujícího pravomocného a vykonatelného rozhodnutí: platební rozkaz: .j.77 C 876/2009-
13, který vydal  Okresní soud v Blansku dne 23.6.2009 a který se stal pravomocným a vykonatelným dne 
11.7.2009, k uspokojení pohledávky  
oprávn ného: František Umshaus, Suchý 286E, 680 01  Suchý, narozen: 16.6.1948 
 zast. JUDr. Marcela Dobešová, advokátka, Nám. 9.kv tna 10, 680 01  Boskovice 
  
ve výši 22 000,00 K  s p íslušenstvím a náklady exekuce  
                                                
proti povinnému :  Július Botoš, K etín 93, 679 62  K etín, I :43363768, nar.: 10.11.1965                                                       

 
vydává dražební vyhlášku 

 
I. 

Místo, datum a as zahájení dražby: 
Dražební místnost – Exekutorský ú ad Blansko, Masarykova 12, II. patro, zasedací místnost  
dne 25.4.2012 v 10.45 hodin. 
 

II. 
edm tem dražby jsou následující nemovitosti:  

id. 1/10 nemovitostí zapsaných na LV . 10158 pro k.ú. Velenov, obec Velenov, okres Blansko, jako : 
- budova Velenov, .e. 286, rod.rekr, na pozemku parc. . St. 144 

 
se všemi sou ástmi a p íslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce  Jaroslava Sedláka, 
Olomou any 300, .: 4252-72/11  ze dne : 14.6.2011. Vlastníkem p edm tu dražby je povinný.  
 

III. 
Výsledná cena dražených nemovitostí iní ástku 75.000,-  K  (slovy: Sedmdesát p t tisíc korun eských). 
 

IV. 
Nejnižší podání se stanovuje na ástku 37.500,- K  (slovy: T icet sedm tisíc p t set korun eských). 

(Je stanoveno ve výši jedné poloviny výsledné ceny nemovitosti a jejího p íslušenství). 
 

V. 
Dražební jistota se stanovuje na ástku 22.000,- K  (slovy: Dvacet dva tisíc korun eských). 
 
Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni jistotu zaplatit p ed zahájením dražebního jednání 
platbou na ú et exekutora vedeného u Komer ní banky v Blansku, íslo ú tu: 86-1137320237/0100, 
variabilní  symbol:  rodné  íslo  (  I  )  nebo v hotovosti do pokladny Exekutorského ú adu Blansko, 
Masarykova 12. K platb  na ú et lze p ihlédnout jen tehdy, bylo-li p ed zahájením dražebního jednání 
zjišt no, že na ú et soudního exekutora také došla. 
 

VI. 
Na nemovitostech váznou tato práva: 
-  zástavní  právo  pro  CONRAX  a.s.,  Cejl  82/58,  602  00  Brno,  I :  28263944,  dle  smlouvy  ze  dne  
12.1.2009 
- zástavní právo exekutorské pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4, I : 60193336, dle ex. p íkazu Mgr. Kamila Košiny, .j. 040 EX 6415/2010-5 ze dne 
16.11.2010 
 
Na nemovitostech neváznou žádné závady.  
 

VII. 
Na nemovitostech neváznou závady, které prodejem nemovitosti v dražb  nezaniknou. 
 

VIII. 
Vydražitel je oprávn n p evzít vydraženou nemovitost s p íslušenstvím dnem následujícím po vydání 
usnesení o p íklepu.  



Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o p íklepu právní 
moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu (§ 336l  odst.1  a  2 o.s. .). 
 

IX. 
Exekutor upozor uje, že v itel, který má proti povinnému pohledávku p iznanou rozhodnutím, 
smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o.s. . (vymahatelnou pohledávku) anebo pohledávku 
zajišt nou zástavním právem, m že ji do ízení p ihlásit nejpozd ji do zahájení dražebního  jednání. 
Oprávn ný a ten , kdo do ízení p istoupil jako další oprávn ný, mohou své pohledávky p ihlásit, jen  
jestliže  jim  byly  p iznány  rozhodnutím,  smírem  nebo  jiným  titulem  uvedeným  v  §  274  o.s. .   po  
právní moci usnesení o na ízení exekuce.  V p ihlášce musí být uvedena výše pohledávky a jejího 

íslušenství, jejíhož uspokojení se v itel povinného domáhá, jinak se k p ihlášce nep ihlíží. 
K p ihlášce musí být p ipojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo 
pohledávku zajišt nou zástavním právem, ledaže tyto skute nosti vyplývají z obsahu spisu. Opožd né 

ihlášky soudní exekutor usnesením odmítne. Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné (§336f 
o.s. .). 
 

X.  
Exekutor vyzývá oprávn ného, ty, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, a ostatní v itele povinného, 
kte í požadují uspokojení svých pohledávek p i rozvrhu podstaty, aby exekutorovi sd lili, zda žádají zaplacení 
svých pohledávek. Nepožádají-li tyto osoby o zaplacení p ed zahájením dražebního jednání, m že vydražitel 
dluh povinného v i nim p evzít.  

 
XI. 

Exekutor  vyzývá každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu (267 o.s. .), aby je uplatnil  u soudního 
exekutora a aby takové uplatn ní prokázal nejpozd ji p ed zahájením dražebního jednání. Jinak k jeho právu 
nebude p i provedení exekuce  p ihlíženo. 
 

XII. 
Exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovitosti p edkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražb  
jako dražitelé. Ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká. 
 
Hodlá-li  n kdo  uplatnit  p i  dražb  své  p edkupní  právo,  musí  je  u  exekutora  prokázat  nejpozd ji  p ed  
zahájením dražebního jednání. Exekutor ješt  p ed zahájením vlastní dražby rozhodne, zda p edkupní právo 
je prokázáno: proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné. 
 
 
P o u  e n í :  

Proti tomuto usnesení  l z e podat odvolání do patnácti dn  ode dne jeho doru ení ke Krajskému soudu 
v Brn  prost ednictvím soudního exekutora  podepsaného. Odvolání jen proti výrok m uvedeným v bod  
I.,II., VI., VIII., IX., X., XI., XII.  n e n í   p ípustné. 
Jako dražitel se m že jednání zú astnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení   dražebního jednání jistotu 
(§ 336e odst.2). Fyzická osoba  m že dražit jen osobn  nebo prost ednictvím zástupce,  jehož  plná moc 
byla ú edn  ov ena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územn  samosprávný celek nebo stát  draží osoby 
uvedené v  §  21, 21a  a 21b o.s. ., které své oprávn ní musí prokázat listinou, jež byla ú edn  ov ena, 
nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla ú edn  ov ena (§336h odst. 1,2 o.s. .). 
Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zam stnanci soud , zam stnanci Exekutorského ú adu 
v Blansku, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2  o.s. .  a ti, jimiž v nabytí 

ci brání zvláštní p edpis. 
Vydražitel, který nezaplatí podání ve lh  stanovené v usnesení o p íklepu, která po íná dnem právní 
moci p íklepu a nesmí být delší než dva m síce, event. ani v dodate né lh  kterou mu ur í exekutor a 
která nesmí být delší než jeden m síc, je povinen nahradit náklady, které státu a ú astník m vznikly 
v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a bylo-
li p i dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto 
závazky se zapo ítá jistota složená vydražitelem (§ 336m odst.2, § 336n odst. 1 o.s. .). 

 
Exekutor postupoval dle ust. § 52 odst. 1 zák. 120/2001 Sb. 
 

             V Blansku dne 8.3.2012 
       Mgr. Daniel Tý                                                                                                        

Soudní exekutor      
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