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USNESENI O NARIZENI
ELEKTRONICKE DRAZBY

Soudni exekutoI Mgr. Zdeněk Pánek. Exekutorský úitd Dččín. §e sidlem Prokopl t lolr,tho l jU/ l 5. 405 0] Déčin. Česká republika.
por,čřený k vedeni exekuce v lámci exckučního řízeni č.i. 2lNc 420412006-3 vedeného u Okt,csnihtr soudu v Děčíně. ktetý vede
exekuci na návl,h o;lrávněného: všeobecná zdravotní pojišt'ovna cR, se sídlem orlická ,li2020, Praha-Zižkoý,lC: 4| l975l8,
proLi

k v},možení povinnosti
povinného zaplalit oprá\alčnén]u . pohledávku vc ilši l27,703.-Kč. " a povinnosti povitlnóho uhr.rdit oprávnčnérlu náklad1,
oplávněného ve sn]},slu -s 87 odst. 2 Zák. č. l201200l Sb, a soudnímu exekukrt,ovi náklirdy cxekucc. vc r,ýši určené v příl<azu k
úhíadě nákladú. vydál.á r,souladu s ust, §52odst. l a § ó9 Zákona č. l201200l Sb.. o soudnich exckutorech a cxekučni činnosti
(e\ekučni řád) a o znrénč dalšíclr zákonů (dálejen "e,ř.") a \e \azbě na § 336o zákona č, 99/l963 Sb.. občanský §oudni řád. \,c
znční pozdějšich předpisu (drile icn "o.s,ř." } \,c Věci e\ekuce proti povinnénru rra návrlr crprívněného tulo

DRAŽEBNÍ \YHLÁŠKU

l.
Nařizuje se elektronická dražlra, která se koná prcstřednictyím elektronického systému dlažeb na adrese portálu:

www. e.d řazby. cz

Čas zahájení elektronické dřažby: l5.|0.20l9 v l0:00:00 hodin,

Čas ukončení e|ektronické dražlry: l5.10,20l9 v ll:00:00 hodin.

Od okarnžiku zaháiení dražb,v mohou drežitelé činil podiiní. Dlažba sc \,šak koná i po tétrr době. pokud dl,ažitelé činí podíní,
Bude-li r posledních pěti minutíich před stanovcnýn,] okamžikcm ukončení d|ažby učinčno podání. rná se 2a to. že dlažitelé stálc
činí podání a okamžik ukončení dražby 5c posou\,á o pčl minut od okamžiku posledního podání, Budou-li poté činěna další
podání. postup dle přcdcházcjící včt_y sc opakuje. tjplync-li od poslcdniho učiněllého podání pět minut, aniž by bylo učinčno dalši
podrini. clekn,onická diažba se tím konči, Podtini je bláno ztr učinčnó pouze Y případě. že b) lo systómcm clcktl,onických družeb
dBžitel i Zpělně potu,ze,lo.

ll.
Přednrětem eloktřonické dražlry jsou následující nemovité věci:

/f k /,)/?

Exekutorský úřad Děčín
Mgr. Zdeněk Pánek - soudní exekutor

Sídto: Prokopa Holého 130/l5.405 0] Děčín IV lČo: 66]5494q, lD datové schránky: ageg8ts
tel,: ,1l2 5]()j()]. l'ax:,1l2 53l 678- c-nrcrl, podatsha,!§\§lu§dš]]rÉZ. http://§ryEcrgkujoxl9Ei,!.lz

PŤo platby: I(omcťčíí b*nkN, r.§., č. ú. 78-52553ó0297 / 0l00, \,rŤ. symbol: 89ó06
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Sho|aurcdcnJncnlo\iló\čci t\oří.iťdcn I'Unkčni !ťlck lbLtd()u Jražen) spřislušcllsl\ímasoučlistnli.|ako.jc,,lencclck,

PoDi§ nemovitÝch věcí:
Předmětenr dřažb}, jc nroutoYatrý ř,artový .lolnek typ oKAL v klidné lokalitě města Varnsrlorf v zahradním prostředi v
residenční zástavbě řodinnÝch domku a vilek v sevcrovýchodní části mčsta v ulici Nová. Dům ie součástí zá§tavlrt
obdobných ťodinných domů a je to |:adový d\ojdům se společnou §tředoyou §těnou s dřuhýn domeDl. Dům j€
nepodsklepený §c r|věnr{ nadz€ninilni porllažími. Dom.y jsou \cstněs vše(hny po fekonstIukci § udfžovanÝmi
předzahfádkani, kroDrě oceňovaného rlontu. Řartorj rlurn, Dunt b)l po§ta\,€n d|e doťhovnný(h údajŮ postaven v
sedmd€§átých letech nrinulého sto|etí. 1-oknlita je velnri (|obře dostupná do ccnt|.a nrěsta, olrčauská r,l,bavelrost dostupná a

ko rpletní. Znalec obeslal povinného, ale pot,innÝ si dopis nepřcvzal. á to ani ý€ svóm twalénl bj-dlišti, ani na adřcsc
oceňovaného domu. Při obhlídce domrr bvl zjevně užirán, na zahradě bvla po§tavena nová utlržovaná prolézačka a
houpačka pro děti i zvonky byl} ozIačeny jménem povinného. Za§tar,čná plocha a zalrt,ada j§ou t,e vlastnict!í města
varnsdorf a ylashrík donru je lná nejspíše v pronájnru. 7-tlale( kontlkto\ al Nl [] \'artrsrlorf tr lastnika pozcmkÚ) kde zjistil
od pi. Klnčlové, že dúDr užívá bnrtr pol,in ého s€ svou žcnou a dětnli, a to již od počátku koupě donrU. Gáston Houngbedji
se na úzenrí ČR útlajně neDachází.

lll.

urcrlcnotl l, Llsl, § 2l. 2liL a 2lb o.s.ř...i(,iíž oplal\nčni musi býL prokiizúno listinou..]ež musi bjt ťLřednč ol,ěřcna. nebcl .j,.,iiclr

soudnímu c\ekut(rIo\ i nčktcl} l]1 7 lčcht() 7pusohU:
a) uložcnim na poíltlu §,\\\\ - c-d lit7b) . c7 nr lúložcc..SotlbolJ i,lulťnli7acc" v sckci ..Vúš plol'il-:
b) zaslárlitl prostřeclniťlvíln \,cř!,iné dal()vó silč. a l() bud' nl irc]r,csu elckll1)l1ické podiltťln\ e\eliu1()l,sk.ho úřadu
dlirzb) .1c\ckL(orrlccin.cz. ancbo rlo dalrlrú schránli} sottclního e\cliut(n,a lI): $9cgll1s:
c) /aslllnim v} plnčnóho lcgisll-ačniho l'()ln,]ulářc dIžitťlťl11 pošt(\ ní li.cncť:

oLl li:Ot] do ll:0() a od l3:()() do Ij:(}(}.

\,) žiidán í umožIlčl,] přístup k tťclrnickémtt l t bavcní r sidle eleliLrtrlrskúhtt úřar,lu.
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Zprisob intbrnlování o postupu při il|ažbě. tr,.lkaz na inlťrn§to\ é stránk),. na ktench .jc tentrl poslup Z\ eřcinčn .r adlcsa interngto\,é
stránky. na ktct,é sc dt,ažba bu,.1e kona1 a kde n]užc vcřt,jnost dlažbu slcdovalI htlp://\,\\,rr:c-dfa7b}.cz. Každý jc opr,ár,nén dražbu
slcrjorat. aniž [,l1, sť.ii přílno 7ťlčastllil. Za tim ťlčcl!,m \,šdk nrusi plo\,óst ťcgisll?ci ,la dBžebnim portálu,

rV
výsledná cena dřažených nemovidch věcí činí částku l.J00.000,- Kč. ti. sl()!} .iťdcnl]liliončt},řistatisíc korull čcski!h.

v.
Nejnižší podání se stánovuje ve výši dYou třelin cclkolé oilhar.lni ccll}, dťažcllých nemoYitých rč,cí a.iciich příslušenst\i. tcd), na

čáslku 933,33J,_ Kč. li, slo\], dc\ ětsettřiceltřitisiťtřislalřiceltři kcrlun českých. Minimální přílroz se §tanovujé ve výši 5,000,- KČ,
ti. slov} pčttisíc korun čťských.

Vl.
výše ji§toty §e stanovuje částkou 1,10.000,- Kč, tj. slo\,) jcdnosločl)řiceltisic ktllun českých. Zíjcmci o koupi dtažených
nemovitých včci jsou povirrni po potvť7cni 1rt,okázátri lottlžnosri Zaplatit jistotu \, hotolosti l, l,]xckuttrlskénr úřadě. soudního
crckutora Mgl. Zdcňka Pánka. núLro bczhoto\,()sll]í platbou pt,ovcdenou na ťtčcl soudlrího exekutd,it č. 78-5255360297 / 0l00.
variabilni slnrbol 89606. \ cdcného_u Komťťčni lranka..r.s,. s.icdnoznačnou idťnlilik cí dlažilele: jako spccilický s_".'nbol pottžiIe

záicmcc slé rodné číslo nebo IC. Dlažcbní jistot musí býl v hotovosti složena, případně př,ip§ána na účet soudního
exekutorá, nejpozdčji 2.| hodin před konáním drážby. K platbč na účct soutJl1íl]o c\ckUtora l7e přihlédnout pouzc tchd1,. bylo-1i
přcd zahájenírl clektll)nické dlažb},7iištčl,]o. žc na účťt sourlnihtr cxckutola také r uledené lhůlč došla,

vIl.
Plá\,a zá\,.rdy spoicnú s dlažcnými ncnovitými \,čcmi:

- ":-- ^, -:,
o vécné bieBeno chuze. jirdy

],..,
stavba: vaťnsdo!í. č.P. 290a

par.€1a: l5r9/1t8
Rozhódnuti pozé kového ůiadtr v Děěině č.1. 69L/92, PU-R 1305/9{, p.ál.Ťli no.
dné 20.2. 1995.

PaLvz:9Ll I L991
; : i.] ] datu podle přěvna úpř3vy ůčinag v době vzniku práva

Toto oprávněni neovlivňuje cenu nemoviqých věci.

z-544aO5r1/ L991-53l

\llI.
Zá\,ld}. ktelé prode]cm nenrol itých r,čci l, dražbč nczaniknou. .isou \,čcnil břenena. o nichž t() siitno\,í Zvláštní přcdpis)'. náiem
bltLr a dulší \čcn1l bř-eNenil a náiernni pliira_ u nichž záicn společnosti rl,žarltric. ab) ncnlovité lčci Z.Ltčžo\iLla i nadálc (§ 33óa
odsl. l pislrr. c)o.s.ř,):

lra drdžcn} ch rrcmovitých r čccch nc.isou žaldnó zá\,ad). klclé rrezanikllou dťiržboLl.

Ix.
Vl dražitel jc oprí\nčn pře\,7it r,l,dlažcnou nemovitou \,čc s př,íslušellslvilrl dncrn náslcduiicírn po \."-dání usncscni o přiklcpu. ()

ton je rl,dražitel povincD !),lozumčl cxckutora, Vl.rlražitcl se stá\,á vlaslníkeln vldlaženÝch rrcntrvitých \,ěcí s přislušenstvin.
rrab1lo-1i usrrescni o příklepu pť.ivní rloci a zaplati1-1i nejr,l,šši porJáni. a ltl kc dtri v]diil]i usncsťní o příklcpu (§ 336l odst, l ir 2

o.s.ř.),

x.
Při ronr-lru lozdčloval]é podslaty sc rnohrlu tlpt,ár,nčný a 1i. kdo do řizcni přistoupiIi jako dalši opíívnční. a další \,ěřilelé
povitlllól]o domáhat uspokojcní jinjch pohlcdávck zlj po\,int]ýí]1 přizna|lých v),konalclnýDr lolhodnuLim. smílem nebcl jinýnl
titllem uvedťným v § 27.1 o. s, ř- anebo pohlcdárck za por,inn)irl laiištčných zástavnim pl1i\ cfi na prodávaných ncmovitjch
včccch. ncž prcr ktcr,ó b.v. l nllřizcn tento \,ýkon lo7hodnuli..icslližc i. přihlísili u podepsanúho sotldního c\ckut(]la ncjpozdc'ji do
zaháieni první družb),, ()pťá\,nčný a ti_ kdo do řízcní přistoupili .iako d lši opl.ivnčni. mohou své pohlcdávk1, zl porinným
piihlásit..icn jcstližc jim byly, přiznány \,),konatelným rozhodnutínl. sn]ilcn] nebo.iinýln litulcm u\cdcným \, § 274 o. s. ř. po
práyni moci u§nesel]í, kte],_ím b),l nařizL,n rýkon lozhodrrutí prodejen r,ýšc uredcných ncnlol,itých \ěcí, V přihlášce nrusí být
urcdcna \ýše pohIedá\,k) Lr.i!iího přislušcnství..irliihož uspokoiení se rěřitcl pcrvinnélrtl domáhú. l1čisleni polrledávlq, kc dni
konání dražb_u-'. údai o torrr. do.iakó skupin], pohledíllka pirtři a skulcčnosti \ílnan,]né pro pořidí. K přihlíšcc nlusi b}'t Připoicn),
lisliny plokazující. žc ide o pohledávku přiznanou 1.1konatclným ()7hodnulinr. snlíl,c1,11 ncbojillým li!ulcm u\edeným \,§ 27.1 o. s,
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pohlcdárky ncbo.j.,jiho 1rřislušcnsl\ i. cxc|iutrlt, ntlrur.lc přihlížct,

\l.

\Il,

\IIl.
E\ekutor upozoriluje o§oby, kteťé nrljí k nenovitým větem předliupní právo, že je trlohou uplatnit jen v dražbě jako

listinami .loručcnýnri §oudnimu c\ekutoroÝi \ nčklcló 7 lrlt,cnl. ltteró přcdcpisLr]c L()lo usllcsclli. a to neiDozděii 2 dny př,cd

drazbr,,cz,

\I\:
Dfažitelé v elektronitké dražbě nenrohou činit stcjná podá i* elektroni.ký §ystéIl dražeb § do§tatečnou pi,esností rozlišuje
časovou poslouptrost podrrní a pozdější podání \,e stejné r,ýši nepřipustí. Iiažrló další podirni Lcd1 musi přc\) šoval

družb) na p(}l11LlLL \\ \\ \.r,ť-dl.il7lr),c,/,

x \,.

t]1 gdcní r,ý!g nt,jrl1 išiho porlirni,

\Vl.
Od oknmžiku zveřejnění usneseni rr pi,íklcpu běži účasnríkůrn dražby !bů]!a plo uplatněni námitk!, l)ro(i udělení příklepu y

\Vl l.
Usnescni o pí,íklepu se zveřejňujc v sy§tómu elektronické dražlly ná portálu rvrvw.e-drazby.cz a doluči sc osobám dle § 3.iók

Poučtni:

l\ ,l,, \\ ll l,,ll,r{,l1.1lj,ťlll llťlll ri |ru,íllt

\)hlášku ncbo icií po.1sLatrlj ol)sah u\eř!,jnil ,/pllsobcl]l \ rtristč obr;1,1ýnl. l]říslušný kaLastrriIni írřad. ab1,

r 1 hlišltu ncbo.jl,jí pr)dstatný ohsilh uÝcřcjnil nl sYi, ťlřcrltri dcscc,

6)ru



V Děčíně dne l5.8.20l9

Mgr Zdeněk Pánek
soudtrí exekutor

Exekutorsloi úřad Děčín

Drrcabni vvltláškt se doručuie:
opraýněnénu, íěn, kclo do řizeni přisloupilijako další opňýněni, poýinnénll, nanželu poýinného, osobám, o nichžje mu známo,

že maji k nemoýité ýěci předkuptli nebo zástavni prcao nebo yihrudu zpětné koupě, osobám, klerjm se doručuje usnesení podle §
336a, a osobám. které již přihlasily né vynahatelné pohledfulky nebo pohletlnb zajišíěné zástcýnbn pť&venx za poinným a
přísluš,Tí)mi lislinami je prohizaly, .finančnimu úřadu a obecnintu úřadu, ,,, jejiclĚ ob,,,odu je nemoýitó \,ěc a ý jejichž obýodu ná
pot inný své bvdliště kidlo), těn, kdo vllbírají pojistné na sociální zabezpečení, přispěvek na stdlni poliliku zamě|lnanosti cl

poj'§tné na ýeřejné zdřáoí pojiš,ční, přislx!šřéuu kalaslrálnimu úřadu, obecninu úřadu obce s rczšířenou působností, v jehož
obýoduje nenoýitá ýěc_ osobám wecletýu ý odstaýci l pís L a) soud dtažebni lyhlášku doťučí do jejich vlaslních rukou.

By!-!i Vám tenío dokument doíuěen bez otisku faziíka ( bez DodDisu, jednú se o dokument doručoýaný plo§třednictvím
provouvatele poštovních slažeb, který je plglný i bez !ěchto nilďitostí. Dle u§t. § l7b stcrvovskélrc předpisu E:eekutorshi komory
České republilq kancelářslcy řád, k písemné žádosli účastnika, laeténu byl lisíin]ť_ý síejnopis toholo dokumeníu doíučen, se zašle
el. pošlou na e!. cldtvsu ýedenou v žádosli písemnost ýyhotoýená v el. podobě tt podepsána podle § l6a nebo se př'edá účastnikoýi
v sidle úřadu na tecltnickém nosiči daí.

16i 0$, 2019

Vyyěbí,o dne, "-
SffiOdne,
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