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USNESENÍ

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna
10, 350 02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního
soudu v Sokolově ze dne 16.1.2012, č.j. 29 EXE 1007/2012-12, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Exekutorský zápis JUDr. Josef
Lavička ex. kandidát soud. ex. Mgr. Davida Koncze ze dne 16.12.2011, č.j. 074
EZ 452/11, ve věci oprávněného: Ing. David Graubner, bytem Růženy Svobodové
čp.648 / čo.47, Plzeň - Severní Předměstí 323 00, nar. 26.6.1963, právní
zástupce Mgr. Lukáš Hegner, advokát se sídlem Jiráskovo náměstí čp.816 / čo.4,
Plzeň 2-Slovany - Východní Předměstí 326 00, proti povinnému: Josef Hartl,
bytem nám. 28. října čp.1438 / čo.6, Kraslice 358 01, IČ: 18696040, nar.
17.7.1961, k uspokojení pohledávky oprávněného, jakož i k úhradě nákladů
exekuce, vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání -

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU.

I. Dražební jednání se koná 

dne 6.6.2012 ve 13:00 hod.

v sídle Exekutorského úřadu, 26. dubna 10, Cheb.

II. Předmětem dražby jsou nemovitosti :
budova bez č.p.(jiná stavba), postavené na pozemku parc.č.st. 375
budova bez č.p. (jiná stavba), postavené na pozemku parc.č.st. 376
pozemek par.č. st. 375 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2,
pozemek par.č.st 376 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 19 m2,
pozemek par.č. 208/1 (trvalý travní porost) o výměře 10694 m2,
pozemek par.č. 215/7 (trvalý travní porost) o výměře 2947 m2,
pozemek par.č. 256/1 (orná půda) o výměře 266424 m2,
pozemek par.č. 256/7 (ostatní plocha) o výměře 5327 m2,
pozemek par.č. 256/8 (ostatní plocha) o výměře 1612 m2,
pozemek par.č. 256/9 (orná půda) o výměře 90518 m2,
pozemek par.č. 256/11 (orná půda) o výměře 176918 m2,
pozemek par.č. 256/13 (ostatní plocha) o výměře 1608 m2,
pozemek par.č. 391/1 (orná půda) o výměře 29791 m2,
pozemek par.č. 409/1 (trvalý travní porost) o výměře 114094 m2,
pozemek par.č. 572/5 (trvalý travní porost) o výměře 595 m2,
pozemek par.č. 776/1 (trvalý travní porost) o výměře 8032 m2,
pozemek par.č. 878/1 (trvalý travní porost) o výměře 29716 m2,
pozemek par.č. 887/1 (orná půda) o výměře 43298 m2,
pozemek par.č. 1026/15 (orná půda) o výměře 8470 m2,
pozemek par.č. 1117/1 (trvalý travní porost) o výměře 125063 m2,
pozemek par.č. 1189 (trvalý travní porost) o výměře 34516 m2,
pozemek par.č. 1343/1 (trvalý travní porost) o výměře 34627 m2,
pozemek par.č. 1343/2 (trvalý travní porost) o výměře 4919 m2,
pozemek par.č. 1343/5 (trvalý travní porost) o výměře 75432 m2,
pozemek par.č. 1375/7 (orná půda) o výměře 75763 m2,
pozemek par.č. 1743 (trvalý travní porost) o výměře 28016 m2,
pozemek par.č. 1800/1 (trvalý travní porost) o výměře 52801 m2,
pozemek par.č. 1845/1 (trvalý travní porost) o výměře 64348 m2,
pozemek par.č. 1873 (orná půda) o výměře 85873 m2,
pozemek par.č. 1891/1 (trvalý travní porost) o výměře 50007 m2,
pozemek par.č. 2000/1 (trvalý travní porost) o výměře 162284 m2,
pozemek par.č. 2000/12 (trvalý travní porost) o výměře 1457 m2,
pozemek par.č. 2080/2 (ostaní plocha) o výměře 5019 m2,



pozemek par.č. 2128/1 (trvalý travní porost) o výměře 210110 m2,
pozemek par.č. 2128/10 (ostatní plocha) o výměře 3266 m2,
pozemek par.č. 2137/1 (trvalý travní porost) o výměře 8451 m2,
pozemek par.č. 2137/3 (ostatní plocha)o výměře 1761 m2,
pozemek par.č. 2143/1 (trvalý travní porost) o výměře 59189 m2,
pozemek par.č. 2143/2 (trvalý travní porost) o výměře 12442 m2,

nacházející se v katastrálním území Krásná u Kraslic, obci Kraslice,
okrese Sokolov, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Karlovarský kraj, KP Sokolov na listu vlastnictví č. 1705,
pro katastrální území Krásná u Kraslic a obec Kraslice.

Jedná se o 35 zemědělských parcel o celkové výměře 188,54 ha. Dále
předmětem ocenění jsou dvě zděné kolny (postavené jako dvoukolna), jedná
se o zděné, přízemní, nepodsklepené stavby.

Nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi. 

III. Předmětem dražby jsou nemovitosti:
 Ideální spoluvlasnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:

budově č.p. 152 (rod.dům), část obce Krásná, postavené na pozemku
par.č.st. 371,
budově bez č.p. (zem.stav), postavené na pozemku par.č.st. 366,
budově bez č.p. (zem.stav), postavené na pozemku par.č.st. 368,
budově bez č.p. (zem.stav), postavené na pozemku par.č.st. 381,
budově bez č.p. (zem.stav), postavené na pozemku par.č.st. 383,
pozemku par.č.st. 366 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1044
m2,
pozemku par.č.st. 367 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 502 m2,
pozemku par.č.st. 368 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 305 m2,

pozemku par.č.st. 370 (zastavěná plocha a nádvoří) o výmře 240 m2,
pozemku par.č.st. 371 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 86 m2,
pozemku par.č.st. 381 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 821 m2,
pozemku par.č.st. 383 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1027
m2,
pozemku par.č. 163 (ostatní plocha) o výměře 936 m2,
pozemku par.č. 835/5 (trvalý travní porost) o výměře 890 m2,
pozemku par.č. 1026/12 (orná půda) o výměře 6839 m2,
pozemku par.č. 1026/13 (orná půda) o výměře 29 m2

nacházející se v katastrálním území Krásná u Kraslic, obci Kraslice,
okrese Sokolov, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Karlovarský kraj, KP Sokolov na listu vlastnictví č. 2123,
pro katastrální území Krásná u Kraslic a obec Kraslice.

Nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi

Jedná se o rodinný dům a to o pravou polovinu panelového dvojdomu, který
je nepodsklepený, přízemní, zastřešený vysokou sedlovou střechou se
stavebně upraveným podkrovím. Dále předmětem ocenění jsou 4 zemědělské
stavby sloužící jako stáje, dílny, sklady, garáže a 7 stavebních parcel
o výměře 4 025 m2 a 4 pozemkové parcely o výměře 8 694 m2.

IV. Předmětem dražby jsou nemovitosti:
pozemek par.č. 3200/1 (orná půda) o výměře 48151 m2

nacházející se v katastrálním území Kraslice, obci Kraslice, okrese
Sokolov, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Karlovarský kraj, KP Sokolov na listu vlastnictví č. 5578, pro
katastrální území a obec Kraslice.

Nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi.

Jedná se o pastvinu, situovanou na jižním okraji města Kraslice.

V. Výsledná cena dražených nemovitostí ad II.) je 5,670.000,- Kč (slovy:
pět milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých).



VI. Výsledná cena dražených nemovitostí ad III.) je 2,310.000,- Kč (slovy:
dva miliony tři sta deset tisíc korun českých).

VII. Výsledná cena dražených nemovitostí ad IV.) je 120.000,- Kč (slovy:
jedno sto dvacet tisíc korun českých).

VIII. Výše nejnižšího podání nemovitostí ad II.) činí: 3,780.000,- Kč (slovy:
tři miliony sedm set osmdesát tisíc korun českých).

IX. Výše nejnižšího podání nemovitostí ad III.) činí: 1,540.000,- Kč (slovy:
jeden milion pět set čtyřicet tisíc korun českých).

X. Výše nejnižšího podání nemovitostí ad IV.) činí: 80.000,- Kč (slovy:
osmdesát tisíc korun českých).

XI. Jistota nemovitostí ad II.) činí 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc
korun českých). Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny
soudního exekutora, a to nejpozději v den 6.6.2012 do 12:45 hod, nebo
platbou na účet č. 7003010003/5500, variabilní symbol 201122131,
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 jen tehdy, bylo-li před zahájením
dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
Prezence účastníků dražby proběhne dne 6.6.2012 od 12:15 hod do 12:45
hod v kanceláři Exekutorského úřadu Cheb, 26. dubna 10, Cheb. 

XII. Jistota nemovitostí ad III.) činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc
korun českých). Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny
soudního exekutora, a to nejpozději v den 6.6.2012 do 12:45 hod, nebo
platbou na účet č. 7003010003/5500, variabilní symbol 201122131,
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 jen tehdy, bylo-li před zahájením
dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
Prezence účastníků dražby proběhne dne 6.6.2012 od 12:15 hod do 12:45
hod v kanceláři Exekutorského úřadu Cheb, 26. dubna 10, Cheb. 

XIII. Jistota nemovitostí ad IV.) činí 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun
českých). Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního
exekutora, a to nejpozději v den 6.6.2012 do 12:45 hod, nebo platbou na
účet č. 7003010003/5500, variabilní symbol 201122131, 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 jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání
zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
Prezence účastníků dražby proběhne dne 6.6.2012 od 12:15 hod do 12:45
hod v kanceláři Exekutorského úřadu Cheb, 26. dubna 10, Cheb. 

XIV. S nemovitostmi uvedenými ve výroku ad II.) jsou spojena tato práva:
věcné břemeno jízdy a chůze s oprávněním pro oceňované parcely
pp. 1143, 2143/1, 2143/2 a 2128/1 dle Rozhodnutí pozemkového
úřadu o zřízení věcného břemene Ministerstvo zemědělství ČR,
Pozemkový úřad Sokolov PÚ/1018-KPÚ/27/2005 ze dne 14.1.2005.

  Cena věcných břemen je určena ve výši 40 000,- Kč, přičemž je již
zohledněna v celkové ceně oceňované nemovitosti.

 S nemovitostmi uvedenými ve výroku ad IV.) jsou spojeny tyto závady: 
věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu dle geometrického plánu
č. 1528-19/2005 na parcele pp. 3184 k parcele pp. 3200/1,
zřízeného na  základě rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení
návrhu pozemkové úpravy, o výměně vlastnických práv v pozemkové
úpravě, o zřízení věcného břemene MZ Pozemkový úřad Sokolov
PÚ/1032-KPÚ/98/2006 3220 ze dne 21.02.2006. Právní moc ke dni
03.02.2006.
věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu dle geometrického plánu
č. 1528-19/2005 na parcele pp. 3186 k parcele pp. 3200/1,
zřízeného na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení



návrhu pozemkové úpravy, o výměně vlastnických práv v pozemkové
úpravě, o zřízení věcného břemene MZ Pozemkový úřad Sokolov
PÚ/1032-KPÚ/98/2006 3220 ze dne 21.02.2006. Právní moc ke dni
03.02.2006.
věcné břemene chůze a jízdy v rozsahu dle geometrického plánu
č. 1528-19/2005 na parcele pp. 3187/1 k parcele pp. 3200/1,
zřízeného na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení
návrhu pozemkové úpravy, o výměně vlastnických práv v pozemkové
úpravě, o zřízení věcného břemene MZ Pozemkový úřad Sokolov
PÚ/1032-KPÚ/98/2006 3220 ze dne 21.02.2006. Právní moc ke dni
03.02.2006.

 Cena všech tří věcných břemen činí tedy 30.000,- Kč, kdy jedno věcné
břemeno je oceněno v částce 10.000,- Kč.

XV. V dražbě nemovitosti ad II.) zanikají všechna práva, vyjma věcných
břemen:

věcné břemeno jízdy a chůze s oprávněním pro oceňované parcely
pp. 1143, 2143/1, 2143/2 a 2128/1 dle Rozhodnutí pozemkového
úřadu o zřízení věcného břemene Ministerstvo zemědělství ČR,
Pozemkový úřad Sokolov PÚ/1018-KPÚ/27/2005 ze dne 14.1.2005.

 V dražbě nemovitosti ad IV.) zanikají všechny závady, vyjma věcných
břemen:

věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu dle geometrického plánu č.
1528-19/2005 na parcele pp. 3184 k parcele pp. 3200/1, zřízeného
na  základě rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu
pozemkové úpravy, o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě,
o zřízení věcného břemene MZ Pozemkový úřad Sokolov
PÚ/1032-KPÚ/98/2006 3220 ze dne 21.02.2006. Právní moc ke dni
03.02.2006.
věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu dle geometrického plánu
č. 1528-19/2005 na parcele pp. 3186 k parcele pp. 3200/1,
zřízeného na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení
návrhu pozemkové úpravy, o výměně vlastnických práv v pozemkové
úpravě, o zřízení věcného břemene MZ Pozemkový úřad Sokolov
PÚ/1032-KPÚ/98/2006 3220 ze dne 21.02.2006. Právní moc ke dni
03.02.2006.
věcné břemene chůze a jízdy v rozsahu dle geometrického plánu
č. 1528-19/2005 na parcele pp. 3187/1 k parcele pp. 3200/1,
zřízeného na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení
návrhu pozemkové úpravy, o výměně vlastnických práv v pozemkové
úpravě, o zřízení věcného břemene MZ Pozemkový úřad Sokolov
PÚ/1032-KPÚ/98/2006 3220 ze dne 21.02.2006. Právní moc ke dni
03.02.2006.

XVI. 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.

XVII. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný,
ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena
exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání,
jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a
prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše
pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.

XVIII.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.

XIX. 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.

XX. 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.

Poučení:  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. až
IV., XIV., XVI. až XX. není přípustné.

U p o z o r n ě n í:
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 Chebu dne 30.4.2012

Mgr. David Koncz, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Mgr. Martina Brucknerová

„otisk úředního razítka“
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