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Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumper Y l'- t'l \
se sídlem Masatykovo nám. 1414,789 0l Záhřeh

Mgr. Marcel

tel: 583 550 26j
fax: 583 ,l l 1 350
úředníhodiny: Po - Čt 8 _ 12 hod., 13 - l6 hod. Pá 8 - 12 hod

lČ '1204320?.. DIČ; CZ7803 l 3568 l

č.1. tsoex l7969/16_080
l39Ex l95ó2ll ó.
zn. opr. D2-00035

USNESENÍ
Souduí exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šurnperk, se sídlenr Masarykovo nám. .l'Íl.l, 789 0l
Zábřeh pověřený pt,ovedenínr exekuce na zákla<{ě usnesení Okresního soudu v České Lipě ze dne 1,2.20I7. č..i.23

ExE43 l6120l6- l7, které nabylo pr,ávní nloci dne 21.3,20l7 ve spojenís usnesenítn ok|vsnilto sotrdu v České Lipě ze

dne 1.2,20l7. č..j. 23ExE,l3l6120l6-17 ye spojelrí s usnesenínl okresrrího soudu v Č'eské Lípě ze drre l,].20l7. č.1,

23EXE43l61'20l6-t7 ve spojerri s ustresenitn Okresnílro soudu v České Lípě ze dlle 2'7 -l0.20l6. č.1.

24EXEj 549/20l6- l l ve spojerrí s uslreseniln Okresního soudu v ČesL,,j Lipé ze dne 20, l],20l6. č,.i,

23 ExE43 l 6/20 l ó- l 3, kter,ýrn byla nařizen a exek uce podle vykon atelrréh o rozsudktt obvodn íh o soudu pro Prah u l č,.i.

60c252/20l5-28 ze dne ]5.4.20|6, který llabyl pr,ávni ntoci dne 29,6,20l6, r,ykonatelného dne 5.7,f0l6 a

lykonatelného 1ozsLrdku Obvodního soudu pro l'rahu l č._j- 60C32li20l5-28 ze dne ]5.4.20l6, l(tefý nabyl právni

nroci dne 29.ó,20l6, vykonatelného dne 5,7.20l6 ve věci oprár,něnéh0 Bohemia Faktoring, a.§., Letenská l2l"8.
l l8 00 Praha l _ Malá Strana. lČ:21242617_ pIáv, Zast. Mqr. Robert Něntec 1,L,M,. advokát se sidletn Jáclrynrova čp,

26 l čo. 2. I l0 00 Praha _ Staré Město proti povinné Eliška Konopoyá. b},t€m Bezděz čp, l02, Bezdéz - Bezdéz 1'72

0l, nar. l4,,í.l9.13 pro Jistina ]8 52{,57 Kč,.-listina |.l l39.35 Kč s pří§lušen§tvím, vydává

Dražební lyhlášku
o provedení elektronické draŽb1, nemovitých věci

t,

yěci uvedených v bodě Il, bude zahájena

www. drazby-exekutori . cz

ID Datové schránky 9ikgilb
e-rnai l : urad(r]exekucesumperk.cz

rvww.exekucesunrperk,cz

účet plo platby: 43-55407 l 02 l 7/0 ] 00

dnc 3.10.2019 v 13:30 hod. naPrvni elektron ická dražba nemovitých
dražebnínr portálu

Zahájení elektrt-rnické dražby: dne 3. l0.20l9 v !!]Q hod,

Ukončení elektronické dražby; nejdříve dne 3.10.20l9 v 1,1:00 hod. Dt,ažba se však koná. dokud dražitelé činí
podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/l9ó3 Sb,, občansliý §oudní řád. v platnén zněni (dále jen ,.o-s,ř.")) - bude-li v
poslednich pěti nrinulách před stanovenýln okanlžilienr Ltkončenídražby Ltčiněno podání, nrá se za to, že dlažitelé stále
činí podáni a okarržik ukončení dIažb!,se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podáni, Budou-li pote činena
další podání. postup dle předcházejicí včty se opaliuje. Mezi posledninr 11eivyššinr podánim a oznánlením. že do konce
dražl:y zbyvá pět nrinut. je trastavetra prodleva patt]ácti vteřin. Uplyne-li od posIedního učiněného podání pět nrinut,

aniž b1, bylo r,rčiněno další podáni rlá 5e za to, že dražiteléjiž nečirrí podáni a dražba končí- Podání se považtlje za

učiněné pouze v připadě, že bylo systénlen elektronických dťažeb dťažiteli zpětně potvrzeno. tzn. podání se objeví
on-litte r sezttatntt |iija(ých podáni,

lI.

Předmětem dražbyje podíl poYinné o yelikosti |d. l 12 fa nentovitých věcech..jejich součásti a přislušenství:

:: i:::i : cz0421 Décin :',:e:: 562882 val,nsdorf

]:::,ii::::,:l 776971 valnsdolf --1:: ,,,-,i!-_::::Ť:: 2550
v kat. úzeDi jsotr ;rozerrly :redÉny v jedne óaselné řadě

@t b
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Příslušenství a součásti nemovitých věcí, kterých se dražba týká: nebylo Zjištěno,

lIL

vÝsledná c€na dražených nemovitých věci S příslušeDstvíll] činičástku 32 000,00 Kč.

lv.

Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin \,lisledné

2| 340,00 Kč.
cenv nemovitých věcí s příslušenstvim, tedy na částku

V,

Výše ji§toty se stanowje na částku 5 000,00 Kč. Zájernci o koupi dražených nenlovitých věcí jsou povinni zaplatit
jistotu nejpozději 2 dny před dlažbou v hotovosti v Exekutorskénr úřadě Šumperk. nebo na účet 43-55407l02l7/0l00
vedený u Konlerční Barrky. a.s,, variabilni symbol lll796916, jako specifický synbol použije zájemce rodné číslo
nebo IČO. K jistotě zaplacené tin]to způ§obem lze přihlédrrout jen tehdy, bude-Ii do zahájeni dražby zjištěno. že došla
na účet soudního exekutora. Do elektronické dražby budou připuštěnijen dražitelé, kteři zaplatí dražebn i j istotu.

Ví.

Závady, které prodejen uemovitých věci V dražbě nezaniknou. jsou soudnilnu exekutorovi oznámená nebo jinak
znántá věcná břemena, vylěnky a nájentní, pachtovní či předkupní práva (§ 336a odst, l písnr. d) o.s.ř,).
Na dražených nemovitých věcech nejsou žádlté závady. které nezaniknou dražbott.

V1l

Příklep bude udělen tolnu dražiteli, který učiní nej\yšši podání. Dražiteli S předkupním právem lrude udělen příklep v
připadě. že učini shodné nejlyšši podárrí. Učiní-li shodné nejr.yšši podání vice dražitelů s předkupnírn právern, bude

udělen přiklep tonu dražiteli s předk-uptlínt právenr, který učinil své nejr,yšší podáni nejdříve,

VnI.

Vydražite|je oprávněn převzít \ydfaženou nemovitou věc s příslušenstvím dnern následujicirn po doplacení nej\yššího
podáií, nejdříve však po upl}flutí lhůty k podáVálli návrhťl na předražek By|-1i však podán tako\y návrh, nenovité
věci s příslušenstvim lze převzít dnenl následujícínr po drri, kdy bylo předražiteli dolučelto usneseni o předražku,

(§ 336l odst, l o,s.ř.). Vydražitel Se Stává Vlastník€nl lydražené ne|]lovité věci s přislušenstvím, nabylo-Ii usneseni o

příklepu právni rnoci a zaplatil-Ii nej\yšší podání. a to ke dni \ydáni usnesení o přiklepu. Předražitel se stává

vlash]íkem nernovitých věcí s příslušenstvíln. nabylo-|i usnesetrí o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a

to ke dnijeho lydání (336l odst. 2 o.s,ř,).
K zaplacení nejvyššího podáni je určena lhůta 30 dllí. která počne běžet plávní mocí usnesení o příklepu. Nejlyšší
podání je třeba zaplatit na ťlčet soudního exekutora 43-554011021'l l0l00. variabilní synlbol l2l79ó9l6. Nebude-li
nejlryšši podání zap|acet]o včas. bude nařízena opětoulá dražba s vyloučením toho lydražitele. který své nejwšší
podánív m irrulosti nezaplatil,

lx.

Exekutor lyzývá každého, kdo má právo. ktelé nepřipoušti dražbu (§ 267 o.s.ř.). abyje uplatnil u soudu a aby takové

uplatnění práva prokázal nejpozději 2 pracovní dny před zahájením dražby, a upozorňtúe, že jinak k jeho právu

nebude při provedení výkollu rozhodnutí přihlíženo.

x.

Soudní exekutor lyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovni právo, l"jměnek nebo věcné břemeno

nezapsané v katastru nemovitostí. které není uvedeno ve v$oku VL této dražební vyhlášky, nejde-li o nájemce bytu,

w_finěnkáře, je-li součástí vý,rněnku právo bydlení nebo oprávněného Z věcného břenrene bydlení, aby takové právo

soudnímu exekutorovi oznátrri| a doložil ho listinami nejpozději 2 pracovní dny před zahájením dražby, jinak
takové právo zanikne příkIepem nebo V případě Zemědělského pachtu l<oncem pachtovního roku.

xL

Soudní exekutor upozorňuje oprávněného. ty, kdo do řizení přistorrpilijako další oprávněni. a další věŤitele povjrpelro, 
,/jr.a/2,tA
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že se Brohou domáhat uspokojení jiných r,l,rnahatelrrých pohledávek nebo pohledávek Zajištěných Zástavním práveln.

než pro kter,é byl nařizen výkon rozhodnuti. jestližeje přihlásí nejpozději 2 pracoyní dny před zahájením dražby, a
přihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336fodst. 2 a 3 o.s.ř. K přihláškám, v rriclrž výše pohledávky nebojejiho
přislušellství nebude uvedena. se nepřihliží. pozdě.ii došlé přiltlášky exekutor odrrrítne (§ 3j6fo,s.ř.),
Soudrti exekutor upozo|,|iuje na to. že. jde-|i o prodej jednotky v domě. může se osoba odpovědná za správu donlu a

pozenrku dle ust. § ll90 zákona č. 89/20]2 Sb,, občanský zákonik. donráhat uspokojelri pohledávk1 sourise_jícr se

splávou domu a pozenrku vílči vlastn iku .iedn otky, pokud tato pohledávka byla uplatllěna u soudu žalobou podle části

třeti o.S.ř,. a jestliže ji přihlásí ne.ipozději 2 pracovní dny přede drrenr zalrá,jerri dražlry a přihláška bude obsahovat
náležitosti podle §§ 336fodst. 2 a 3 o,s.ř. Přihlášky, v nichž výše pohledávky nebo.jejilro přislušenství nebude uvedena.

soudni exekrtlor odmitlre (§ 33ófo.s.ř,).

xII,

Soudlri exekutor upozorňLtje oprávněného. ty. kdo do řízení přistoupili jako další oprávněni. a další věřitele a

povinného. že molrou popřít př|hlášené pohleclávky co do.ie.iich p[avosti. výše. Zařazel]í do skupiny a pořadi. a to
nejpozději do l5 dnů ode dne zveřejněni oznánleni o přihlášených pohledávl(ách podle § 336p odst. l o.s.i,. nebo v

téže lhůtě žádaí, aby k rozvrženi rozdělované podstaty bylo nařizeno jednáni, K nánritkárn a žádosti o jednání

učiněnýnl později se nepřih líži,

Xl IL

Soudni exekutor upozorňuje díažitele, že se nepřipouští. aby nejvyšši podáni bylo doplaceno ítvěreln se zl'ízeninr
Zástavního práva na ,Vydražené nemovité věci,

XIV,

soudní exektltor upozorňuje osoby. které mají k nemovité věci piedkupni právo nebo výhradtl Zpětné koupe. že je

mohou uplatnitjen v dražbě jako dražitelé. UděIenínl přikleptl předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zanikají.
nejde-li o předkupni právo stavebníka lr pozenrku nebo vlastl]ika pozernku k pťávu stavby, předkupní právo vlastníka
stavby k pozelnl(u a vlastníl(a pozenrku ke stavbě:lebo zákonrré předltupn í právo, kter,á udělenírn příklepu nezanikají.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě sVé předkupní právo nebo Dihfadu Zpětné koupě, musí je plokáZat nejpozději 2

pracovní dny před zahájením dražby, Soudní exekutor do zahájení dražby sděli rozhodnuti. zdaje předkupni právo

doloženo. pťostředn ictvirn internetové aplikace na portálu wtlrl,,drazby-exekutori, cz,

xV.

soudníexekutor upozollitúe na to, že pozemek, na který se vztahuje exekučni řizeni, nenizatížen právern stavby.

xVl,

Způsob registrace uživatelů: Dražby S€ lnůže ťlčastnit pollze ten, kdo zaplatil dťažební jistotu (bod V.) a je
účastníkenr dražby probiha.jíci na portálu wwv,,drazby-exekutori.cz, kde prokáže svoji totožnost, Dražit nesni soudci,

zaměstnanci sotldťt. povinný. manžel povinrrého, soLtdní exekutor a Zanrěstlranci soudnílro exekutora a ti, jimž v nabltí
dťažené věci brárrí zvláštrrí předpis, Dalši dražby se též nenůže účastnit vydfažitel, ktery nezaplatil nejvyšši podání
(uvedený v § 336m odst. 2 o.s.ř,).

Účastníkenr dražby se nrůže stát každá í}zická nebo právrrická osoba, která plovede základní registraci na dražebním
poltálu \l,.\a,w, drazby-exekutori,cz a pfokáže svoji totožnost odeslá]lím r€gistračního íbrrnuláře umistěnélro
www.drazby-exekutori.czlregistface způsobenl tam uvedeným provozovateli dl,ažebniho poítálu. Učastník je povinen

ryplnit v legistračním forrnuláři všechny povinné úda|e. jinak nlu nebude umožněno legistraci dokončit, Učastnik,ie
povinen v l,egistračním tbrnruláři uvést pravdivé a aktuálllí inibímace. _iinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením
pravdiqich iníbrnrací způsobí. V případě, že po provedení registlace dojde kjakékoli změně v údajích uvedených v

[egistlačnín] íbrrnuláři, _ie účastník povinen toto oznámit provozovateli dražebniho portálu, Provozovatel d[ažebního
portálu Zajisti, aby byl registrační lornlulář v elektronické podobě uložen v uživatelsl(ém účtu účastníka a příStupný
všenr uživatelůnr kjejichž dražbán se účastnik přihlási, Úcastnikje povinen si při registraci zvolit uživatelské jm én o,

pod kterlm se bude elektronických dražeb účasnlit pod statusenr ítčastnil<a či dražitele, Uživatel je povinen zdržet se
uživání jakýclrkoliv hanlir"ých, urážlil}ch či lulgárnich označení. V opačnérn připadě je administrátor oprávněn podIe

svého uvážellí bud'registraci uživatele a.jeho írčet bez nálrrady zrušit anebo zlněnitjeho uživatelské jm én o,

Pro lýzickou osobu. kteíá lná V úmyslu se dražby účasnrit jako dražitel a draž€nou Věc nablh do svého výlučného
vlastnictyí, plati, že je povinna lryplnit registfační í'ornrulář označený..FYZICKÁ oSoBA" a tento opatřit Sqim
podpisenr a doručit_jednírn z níže uvedených způsobů provozovateli dražebniho portálu,

Pro tyzické osoby, které mají v úrnyslu se dfažby ťlčastnit _jako společní dražitelé a nab)'t dlaženou,věc do podílového
spoluvlastn ictvi, jsou povinni ryplnit regi5tlační formulář označený ,,SPOLUVLASTNICKY PODIL" v nělnž uvedou
zejnréna, v jakérn porněru jirn ná blit udělen přiklep a který Ze společných dražitelů je oprávněn i jtnénem ostatrlích

dražitelů činit podání a tento všichni opatřit sqimi podpisy a doručitjednínr z niže uvedených způsobů provo;zolateli

/t;.l ) 2 lnl,-/ " ,",



dražebního poltáIu.
Pro szické osob1,. které n]ají v ťlmysltl se dražb), účastnit jako společni dfažitelé - n,]anželé a dražetrou věc nabit do

společnélrojměnínlatlželů. jsou povinni vypInit registrační forrnulář označen1, ..SPOLEČNÉ JMĚNi MANŽELÚ". v

němž uvedou. který z tnanželů bude.jrnénent rnanželů činit podání a tento oba opatr'it svýrn podpisem a doručit
provozovatel i dražebn ího portálu.

Pro právnickou osobu. I<terá má v úntyslu se dražb),ť]častnit a draženoll věc rrabýt do svého liilučného vlastnictyí.
platí. že je povinna prostředn ictvitn svého statutárn íh o .Zástupce nebo.jiné osoby. literá,je opfávnělla za právnickou

osobou jednat. vlplnit fornrulář označený ..PRAVNICKA OSOBA". v němž osoba. I<terá formulář v}plňuje. označí. z

.jakého titulu r,ryplý.lá.jeií oprávněnijeclnat za právrrickou osobou a tento opatřit s\iitn podpisem a spoIu 5 o!éieninl
aktuálninl výpisem z obchodního rejstříku doručit jednirn Z niže uvedených Zpťtsobů provozovateli díažebního portálu,

Pro právnickoLt osobu. která rná v ťtnl_vslu se dražtry účastnitjako společrrý dražitel siin)hrr dražiteleln. platí přin]ěř'eně

předchozi ustanoveni.

Pro účastni!(a, který rrrá v ťtlnyslu se Zťlčastnit dražby a svědčí nru předkLrpní právo nebo výhlada Zpětné koupě k

dražetlé nenlovitosti..ie poyinen tuto sktltečnost prokázat (čl, XIV.). Za prokázání předl<Lrpniho práva nebo výhrady

zpětné koupě, nelze_li tuto skutečnost zjistit ze spisLr sortdtrího exekrttora. se považuje Zeitnéna doručeni aktuállliho
qipisu listu vlastnictYí. či originálu nebo ťlŤedně ověiené kopie stnlouvy. z níž předl(upni právo nebo výhrada zpětné

koupě v,vplývá.

Aby se účastllík mohl účastnit d|ažby, doručí vyplněný legistlačnilolrrrulář provozovateli dťažebního poťtálu.iedllín Z
následr.rjících způsobů:
a) Registfační íbflnulář q,tiskne, vlastnolučllě podepíše. nechá svůj podpis na tbrl,nu|áři ílředllě ověřit a v této íbrnlě
ho odešle v listinné podobě plovozovate]i dražebniho portálu.

b) RegiStlačnítblnlulář v),tiskne. vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis rra lbrmuláři úředně ověřit a nechá liStinu
převést autofiZovanou konvet,zí do elektronické Podoby. V této podobě ho doručí provozovateli dIažebniho portálu na

jeho entailovou adt,esu sp[avce@e-aLtkce,colrr-
c) Registlačni tbrmulář l)řevede do íbrmátu .pdí. dokunlent opatři svýnl zatrtčenýnr elel(tlonickým podpisem a v 1éto

fonně ho doručí provozovateli dražebního portálu na enrailovott adresu spravce/r? e-aukce.conl,

d) Registračni fornulář převede do lbtnlátu ,pdf. dokunrent opatři sqinr Zaftlčeným elelitronickýrn podpisen,] a v této

fornrě ho doručí.,je-lito nložtté. plovozovateli dfažebniho portálu dojeho datové schránk_v: dbdtdti.

e) Registrační íbrmulář osobně podepíše před uživatelem. jchož dražby má v íllnyslu Se účastnit a současnč nlu

prokáže svoji totožnost platný,m osobnitn dokladern. Protokol předá uživateli, kteIý ho doruči do datové schfánky
plovozovatele portálu převedený autorizovanou konverzi do elektron ické podoby,

P o u č e n í: Proti dražebn í vyh lášce rleni odvolál]í přípttstné (s\ 336c odst, 5 o,s,ř.)

Fyzická osoba nlůže dražit jen osobně nebo prostředn ictviln zástupce. jeltož plná ntoc byla úředně ověřena, Za

právnickou osobu. obec, vy-šši úzen]llě salnospťávný celek nebo stát draži osob},uvedené v §§ 2l, ]la a 2lb o.5.ř..

které své oprávnění nrusi prokázat listinou. jež byla úředně ověřena, nebo.iejich zástr-rpce, jehož plná moc byla úředně

ověřena (§ 336h odst, 3 o,s.ř.), Totožnost 1yzické osoby bude prokáZána občanskýll,] průkazenr nebo cestovnítn pasenl.

existence právnických osob vjlrisenl z obchodního rejstříku nebo.jinou zákonern stanovenou úřední listinou.
dokláda.jící právní subjektivitu právnické oSoby.

Vydražitel. jenž lrezaplatí podání ve lhíttě sranovené v usneseni o příklepu. která začíná běžet dlleln právni nloci
přikleprr a nesnrí bÝ delší než dva nrěsíc€. přip, ani v dodatečné Ihťltě. kterou lnu urči soudní exekutor a která rtesni
by delši nežjeden nlěsíc. je povinen nahradit náklad1,. ktefé státu a účastnikůfi vznikll,v souvislosti s dalši dražbou.

škodu, která vznikla tíll]. že nezaplatil nejv_všší podáni. a bylo-1i při další dražbě dosaženo nižší nejlyšší podání, rozdíl
na nejvyšši podáni. Na t5,to dluh;,se Započ itáVá j iStota složená vydražitelem (§ 336nl odst. 2 a 

"s 
336n odst, l o.5.ř.).

Vydražitel, který se nestal vlastníkenl v.v-draženého tretrrovitosti. je povinen vrátit ji povinnéntu. lydat plody a užitky a
nahradit írjrnu, kterou trlu způsobil při hospodařeni s trenrovitott věcí a je.jírrr příslušerrstvírn,

Soudní exekutor posttlpoval díe ustanoveni .s 52 a § 55b odst. ] zákona č. l]0/200l Sb,. o souc{ních exekutorech a

exekučlli činllosti (exekuční řád) a o změně dalšich zákonů. ve znění pozdějších předpisú.
Soudní exekutor žádá ve sm.vslu § 33óc oclst, 3 o,s,ř. přislušný exekuční soud a obecni úřad. v .|ehož obvodu je
netrrovitost. aby w.v"hlášku rrebojejí podstanrý obsah uveřejnil způsobenl v míSté obvyklýln.

V Zábřehu dne 1-8,20l9
Mgr. Marcel Kubis

soudní exekutor

Zet sprát,nost l;hotot etlí:
Štfaj:l .|lurtín

@;llo



Dražebni Wh|áška se doručuie: lx oprávněrrý. lx další oprá\,nění, lx povinný, |x manžel povinrrého. lx osoby s

předkupnim právem. zástavnim právem. s !:ýhradou zpětné koupě, lx osobám, kteryrr se doťučuje dle § 336a, |x
osoby. které přihlásily vyrnahatelné pohledávky. lx osoby. které přihlásily pohledávky Zajištěné Zástavltím právem, lx
finanční úřad. lx obecní úřad (vyvěsit na úřednídesku). l;x orgárr oSSZ, lx zdravotní pojišťovna, Ix katastrální úřad,

lx obecn i úřad obce s rozšířen ou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc (\ryvěsit n a úředn i desku), l x qvěšen í na

úředni desce

Poučení:
pokttd l1ánt byl tento tlokumenl doručen be: oíisku ťalilkd a be; podpisu, jedná se o tlokunent doručovaný p\,oslřednictýínl

pťoýo?oýatele pošloýních služeb, kterli je plcttný i be: lě(:hto t?tiležiLoslí. Prolo:uvotclenl poštovltich služeb je ("cská Pošta, s.p.,

oťganí:ačúí jednotka Postseryis. Dle ust. § }7b sta,-ovskélto pře(lpisu Exekutorské konon,České repttbliA1 - kancelářshý řád, k

pisenné žádosti účaslnika, kle|ému b,l lisíi,ltlý síejnopis íohoío dokunrcntu doručen. se zašle eIeklronickotl pošlou na

elektronickott adresu u,eclenou l žádosti písennost ,-yholoyená ý elektranické podobč a podepsanc| podle § l6a nebo se Předá
účastnikrni l sídle úřadu na technicként nosiči dat.

0§ ffi, ilrs
Ywěbno dne, .,

@l,,


