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USNESENI

Sottdní exekutol]Vígr, Zlzana Sobišková. Bělohorská 270ll'7, 169 00 Plaha 6, pověřený provederlitn exekuce
usnesenítl č, j. 47 EXE 7575/20l]t-8 Ze clne 30.09.20l4, které vydal oklesní soud v Děčíně na základě

rykonate|ného rozhodnutí - Platební rozkaz č.j. EPR l042]2i20l3- 5. ktelý r,ydal Oklesní soudvDěčínědne
30.07.20l3 a který se stal píavonrocnýfi dne 20.08.20|3 a rykonatelllýnr dne 20,08.20l:]. Platebni lozkaz čj.
EPR:]80871]014 - 8. ktelý v),. dal oliresní soud v Děčině dne 09,05.2014 a literli se stal pravomocným dne
29.05.]0l4 a vykonatelným dne ]9,05,20l4. Plateblli íozkaz č..i, EPR l]9736/20l3-5. ktetý v},dal obvodní soud
pro Plahu l dne l0.09.20l3 a kteDlse stal plavomocnýn] dne 28,09,20l3 a vykonatelnýn,] dne 28.09,f0l3. ve

véci exekuce oprávněného: Ceskoslovensl(á obchodní banka. a,s-. Radlická ]_;3"l50. l5000. Praha. IC
0000l]50, zast. Dajbych Jan, N4gr., advokát. Vinohřadská _]jj()i2]0a, l0000. Plaha. proti povilrlrén)u: PA\l-iNA
FÁBRYoVÁ. Kollálova 2j65. -107.17, Varnsdorl nal06,06.198j. o vynloželií povinnosti na peněžité plnělli a

trákladťt exekttce. rozhodl tali. že u,dává tuto

Dražební vyhlášku
(o e|ektronické dražbě)

l, Elektronická dražt a nemoYitých yěcí uvedených v bodě llí. budc záháj€na dne l2.12,20l9 v l0:00 hod,
na dražebnínr portálu http:/^vww.exdrazby.cz.

II. Elektťouická dražba bude skončena nejdříve dne l2.12.20t9 v l1;30 hod. Dlažba se však koná do doby.

dokrrd d|ažitelé čini podání 1rt j36i odst,5.,o.s.ř."). Brrcle-li v posledních pěti minutách před stanovenýtn
okanlžikem ukončení dražby učiněno podáni. má se Za to. že dražitelé stále čini podání a okanržik tlkončení
díažb),se posouvá o pět minut od okalrržiku Učinět]ítolroto podání. Budou-li poté činěna další podáni. postup dIe

předcházejíci věty se opakúe. tJplyne-li od poslednilro učiněného podání pět minut. aniž by bylo učiuěno další
podáni. nlá se za to, že dražitelé již nečini podání a dražba končí- Jcdnotlivá podání všech dražitelů a jejich výše
buClou lrezprostředně zobťazovány na portálu lrttpIi/§lťW.exdrazb5,.cz v rámci zoblazetri infonllacío této dlažbě,

Ilt. Předmětem dražbl,jsou nemovité věci:
'-.... czoqzl DééLn

ii .,i:i:, : | 77697! Valnsdořf
v kat. úzéBí ]sou pozen}y vedény v jedné élséIné řadě

: -.| 5628a2 várnsdort
]:,:.- "]i;l:-:::"i: 6012

L521 / !

L527 /2 43 zastavéná Ptocha a
nádvoii

.: .-. : 1: tózési-aÝ.. Lv 2552

353 zastavená p],ocha
nádvoii

- :1, ), ,: valn§.tořf, é.P. 2365,
]i .: ]] :;]:.; .: 1526

a22 zahtad,a zélnědélský pudní
fond

Pří§lušen§tví nenlovitých věcí tvoří:
- Zpevněné plochy, oplocenípozemků, přípojky ing, síti,

Shora uvedené nenrovité věci Nořijeden funkčni celek a budou dlaženy s l)řislušel]stvílr1 a součástnli jako jeden

celek,

IV, Výsletlná cena draženÝch nemovitých r,ěcí je 8l 1,000,- Kč.

pl,ovo7olatcle B}št()\nich služcb. klťl_i ic plaln! ibcz tčch1o n1llcžibsli, I)l. us1, § l7b s!a\ovskéh() př.dpisu l:\ckutorské
komory České rcprrlrlik} kauceliiřsk} iád_ k lrisclrlné žál]osti ťlčastllik - ktelúnlu b}l lislinn}'stcinopis tohoto doklllnenllI
dofočen. sc zašlc el, Pošt l na c|. adlcsu tlvcclenotl v žikl()sli píscnlft)sl \\hol(tlenii v cl, ptlrlobč i podťpsioá podle § l6a
ncbo sť přcdá účastnikoYi\ síLlle úřadU nit lcchnickcn] nosiči dirt,



\r. .ledná sc o druhé dlažební iednání a nejnižší norlání se stalovuie l,e výši 50 olt vý§ledné ceny, tj.
405.500._ Kč.
Přihozy se činí tak. že do přislušného okénka dťažitel vypíše částlirr příhozu a potvtzenítn (klikefi) na llačitko
..Přihodit" je podáni učiněno, .1ednotlivé příhozy všech dlažitelri a.ieiich výše jsoli řazeny- chlonologicky a

časově za sebou a vždy bezproslředně zobrazeny na poltáltl http://www.exdr.}zby.cz v rámci Zobrazení illforlnaci
o této dražbě. Pfo aktuál!]i zobrazeni všech infot,nlací o tom je nutné ;llťlběžnč provádét aktualizaci Webové

stl,ánky použitinl tlačítka nebcr odkazenr ..Aktualizovat" (F5).

Yl. \ Ýšiji§ío§ soudni e\€kutoť stánovuje \, částce l00.000.- Kč. Zájenlci o koupi dražených nerloviqlclr věcí
jsotl povinni složit.iistotu před dlažbou. a to V hotovosti do pokladny exekutorského úřadu nejpozdě.ji 1 den před

lionánínr dražby. nebo na ťlčet soudního exektttora vedený tt Konr,er,čni banl,y. a, s.. číslo účtu: 460]5 9023 7/0 ] 00.

variabilni syrlbol: l0065l466. speciíic[ý synlbol: íodné čislo 
" 
lC,

K platbě na účet exekutola lze přihlédnout .!en tehd,"-. bylo-1i před zahájenírl dlažebn ího .jednárr í zjištěno. že na

účet soudl]ího exekutola také došla.
Dlažební iistota musí být uhmzena z účtU dlažitele.
Dražitel na portálu lrltp|/i\vWw,exdlazby,cz. plokáže svotl totožnost Způsoben] uvedenýlr] V čl, Vll], této dlažební
vyhlášky a přihlásí se klóto dlažbě, o splnění povitrnosti složit d|ažebni jistotu bude dražitel infortr]ovál1

odeslánínr e-mailové zpt,áv; tra adlesu. ktelou ozlračí při své registraci na pofiálu hltp://§\\,w.exdt azby.cz,

vll. Práva a závady §pojené § n€nrovitou rěcí: Na netrrovité véci neváznort l,ěcná břemena. výměnky a

náje!Ťni. pachtovníči předliupní prá!a. kteťá prod!,iell v dražbě nezaniknotl.

vrII. Způsob rcgistrace dražit€lú; Jako dražitel §e lnúže elektronické dražb} účastnit pouze o§olra, která
je Registřovanýn dražitelenr pro dražl)y probihající na portálu http://www.erdřazby.cz, prokáže svou
totožnost, k této dražbě §e na portálu http://§wrv.exdrazb1,.cz přihlásí l n:r účet soutlního exekutora či do
pokladny exekutor§kého úřadU zaplatí rtražební jistotu ve yýši stanovené touto dražební v!,hláškou r,Čl.
Vl.

Registrovaným dražitelem se stal]e každii osoba (l}Zická i právnická). která se jako dražitel registrrťe na

ponálu http:1'lwWW.exdrazby.',cz. a to bud' Změnou již dříve provedené základni registrace na ..Registlaci
dlažitele" v §ekci .,|víúi ilčer', ncbo se lovnou jako dražitel legistl,uje v sekci ..Registrace",

Regi§třoYaný dfážitel prokáže svou totožnost ..DoliIadenl o plokázáni totožnosti ťegistrovaného dražitele pro

cllažb), plobihajíci na portálu http:./,,\v§\\,.exdrazby.cZ" (dále jen ..Doklad o prokázání totožnosti"). jehož
1blmulář.je unrístěn na pofiálu http:,',,Www.e xdlazby.cz v selici ..|vlťr,i účet" nebo v inlbltrračním banneru detailLl

této dlažb], na portálu http;//u.wrv,exdrazby.cz ulllistěného v sekci ..Moie dražby" poté. co se k této dlažbě
přihlási klil(nutítn na tlačítko.. Přihlásit se k dťažbě",

PoClpis Regish,ovallého dražitele na Dokladu o plokáZáni totožnosti mUsí být úředně ověřen. V píípadě právnické
osoLTy. o|Tce. vyššiho ílzenlnč samosprávného celku nebo státu nrusi být Doklad o pIokázání totožnosti podepsán

osobou uvedenou v ust. § ]l. ]la a ]lb o.s,ř..jcjíž oprávnění lrrusí být prol(ázáno listinou.jež nlusí být úl'edně

ovéřena. nebo jejich zástLlpcen]. jehož pllrá nloc nlusi být úředně ověřcna.
V připadě eIekn,onicl(ého do|učování fiusí být iádně v}plněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a
listiny prokazující opláVněni jei podepsat. převeden) do elekt|onické podoby 1b.mou autolizované konvelze
dokumentťt. Doklacl o proliázání totožnosti llesmí být ode dne.jeho vlplněni Regist.ovaným dražitelem ke dni
konánitéto dražb), starší než l íok,

Doklad o pr-okázárrí totožiosii s listinanli prokazu.jicinri oprávnění jej podepsat, doruči Registrovaný uživatel
soudnimu exckutorovi někteíýn1 z těchto zpú5obů:

a) uložením na poťtálu http:,]i'ÝWu,.exdla7b).cz v sel(ci "Miij účet"l
b) Zasláninl pťostřednictvim Veřejné datové sitě. a to btld'na adt,esu elektlonické podateln}, exeliutolského

ťrřadu epn@exekLltolsky-uíad,cz. anebo do datové schrálrk} souclnílro exekutot,a lD:
kxcqtrvv;

c) zaslánim vyplllěllého legistlačniho folnrrr!áře držitelenr poštovni liccnce nebo
d ) osobné v síd le soudn ilro exekutol,a na ad lese Běloholská 270i l 7. l 69 00 Praha 6,

Ix. Způ§ot, určení vydražite|e: Příklep bude učinčn tonu dťažiteli. ktelý učiní nejvyšši podání a u něhož.jsou
splněny dalši podmínky stanovené zákonenr. Dražitel! s předkllpnim pr,ávern bude udělen přiklep v případě. že

l]1,o\\)7olitclť 1)št(xních služcb. ktcl] jc platný ibc7 !čchl(} náležilosti, Dlť usL § l7b stavovskéh() přcdpisu l:\Ékutoíské

rre,l)o s.: přcdri ťrčastrrikoYi v síLlle tlřildu n! tcchnickúnr nosiči d!lt,

( ri- ,/,, ,-,\ .^L L,..^ ,;



učiní shodlré nej!_v-šší Podání. Učini-li shodné nejryšši poCiání Vice dIažitelú s předkupníln pr,ávenr. bude udělerr
přílilep torrtu dražiteli s předkupnírrr plávenr. který učinil své nejvyšší podáníjako prvni.
Usneseni o příklepu bude dle výsledku elektronické dlažb}, ryhotoveno a distlibuováno osobátrl uvedenýnr v §

:]36k o,s,ř, do tři pracovnich dnťt.

X. Vydlažitel .je opt,ávněn převzit Vydťaženou nenrovitou věc s t]říslušenstvím dnem následujícínr po doplacení
neivyššího podání. nejdříve však po uplynuti lhůry k podání návllru na předražek (§336ja od§t. l o.s.ř.); tryl-1i

však podán takový návrlr, nenlovitou věc s piíslušenslvilll lze pievzít dnern následujicírn po dni. kdy bylo
předlažiteli dot,učeno usnesení o předražku, \'}dlažitel se slává vlastníkelrr vydražené nenrovité věci s

přislušenstvinr. trabylo_1i usneseni o udělení přiklepu právní nroci a zaplati1-1i nejv}-šši podáni. a to ke dni vydáni
ttsnesení o uděleni příkleprr, PředIažite1 se stává vlastnikem v,ydťažené nefiovité věci s příslušenslvím. nabylo-1i

usnesení o předlažktt pt,ávní nroci a předtažek b.vl zaplacen. a to ke dni jeho vl dáni.

Lhůtu k zaplacení nejvyššího podání urči soudní exekutol v Usnesení o přiklepu, Lhťrta počlle běžet právni nrocí
pííklepu, Nejvyšší podátrí nebo předražek je třeba zaplatit na shola Uvedený ítčet exekutorského úřadu trebo

složenínl v hotovosti u exekuto.ského úřadu p|oti poNrzeni. \i hotovosti u exel<utorského úřadu je nrožné

nejvyšší podání nebo před|ažek složit pouze v pl'ípadč. že nepřesahUje čáslku stanovenou jako nejvyšší ntožnou
pro platbu v lrotovosti podle zvláštlliho prálrlího předpisu. Nezaplatí-li v],dražitel nejqšši podání včas. soudrrí

exekutoť nařídi opětovnott dražbu,

XI. Učjni1o-1i více dmžitelů stejné nejvyšší podáni, uděli soudní exekutot,příklep nejprve tonu dražiteli. kterému

svědčí předkupni pr,ávo nebo výhlada zpětlré koUpě, Ncní-li příklep tal(to udčlen. udělíje_j dražitgli. ktetý podáni
učiniljako první,

x|L Soudt]i exekutot, !!ozol][qi§ dlažitele. že se nellřipouští. aby nejl,všší podáni bylo doplaceno úvčrern se
ZříZeníln zástavl]ího práva l1a W,dražellé llen]ovitosti.

xlll, osobánr. kter,ó .jsou dle zákona účastllik) této táze exekučního řizení a které nedisponrrji technickým
rabaveninl pro t,e.uistraci a tlásledtrott dražbl1.soudl,]í excktltor unložni po předchozí písemné žádosti přístup k
technickétnu vybavení v sídle ťrřac|u nebo na.iitiétn dohodllutéfi vhodnénr nrístě. Písemná žádost nlusi být do
sídla exekutorského úřadu doručena nejpozději dva pracovní dny přede dnem. ve kterénl n]á být zahájena dražba,

Poučení: Proti dražební vyhlášce n e n í odvolání přípustné.

Jako dražitel se nrťlže jednání zťtčastnit pouze ten. lido zaplatil do zahájení dražebniho jednání stanovenou jistonl
("s 336h odst. ] zákona č. 99,.l96j sb.. občansl(ý soudní řád. ve zrrěrrí pozdějších předpisťt, dále jen ..o, s. ř,"),

Jako dražitet nesmí vystupovat soudci. zalllěstrlanci soudu, soudni exek toři, zan]ěstnanci soudních exekutorÚ.
povintrý, ntanžel povinrrélro. vydražilel uvedený v § 3_-jóm oclst. 2 o. s, ř. a ti..jinlž v nabytí věci brání zvláštni
předpis.

Fyzická osoba může dt,ažit.ien osobně nebo prostiedniclvím zástupce. jehož plná moc byla úředné ověřena. Za
púvnickou osobu. obec, vyšši územně sanrosplávný celek nebo stát díaži osoby uvedené v .S 2l . 2la a 2l b o, s,

ř,, ktelé 5vé oplávnění fiLlsí plokázat listinou.j€ž byla úředně ověřena. nebojeiich zástllPce. jehož plrrá nroc byla
úředně ověřena {.s 336h odst, .] o, s. ř.). Totožnost ryz;cké osob_v bude prokázána občanskýnr prrikazem nebo
cestovnínr pasenl. existence právnicl<ých osolr výpiserrr z obclrodnilro rejstříku nebo jinou zákonenr stanovenou
úřední listinou. dokládajicí právní subjektivitu právnické osoby.

\,'}dlažitel^ jenž nezaplatí ne|vyšší podáni ve lhůtě stallovené v usncseni o příklepu. která Začiná běžet dnenl
plávní moci přiklepu a nesnlí být delší než dva tlěsice. přip. ani v dodatečné lhůtě. ktelou mu soudni exekutor
utčí usnesenim a která nestrrí být dglši nežjeden tněsíc. pří}radně nezaplatil ve stanovené lhůtě předťažek. je
povinen nahtadit náklady. které soudnílnu e\el(uloťOv; a ílčasfuíkům vznikl1 v sottvislosti s dalším dražebllítn

.jednánínl. írjmu. která vznik]a tinr. že 11ezaplatil nejvyšší podáni. a bylo-1i při dalšírn dlažebnínr jedtrání dosaženo
nižší nejvyšší podáni, rozdíl na nejVyššín podání, Na §,to dluhy se započitává.iistota složená v.vdražiteleD (§

.]36n1 odst.2 a.s 3_]6n odst, l o, s, ř,),

soudní exekutoť 1lostupoval dle ustanovení .s 5]. § 55b odst, l a § 69 zákona č. l]012001 Sb,. o soudních
exekutot,ech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. ve znéní pozdějšich pt'edpisťt,

pfoYoztx,atclc pošt()\nich služcLr. klclj ic platný iLlcz lčchll) nálcži(oslí- Dlc Llsl. § I7b sta\u,ského piťdPisu l;\ck!lt()rskč

Llo],tlčen. se Ztlšle cl, poš(ru na ťl, adrcstt rtvcdcnott \ žiidosli piscnrnost \\bol(l\cnat v cl, Podobč a podcpsanil podlt § l6a
nťlr() sc pildii účastnikoYi \ sidlť tiilldu na lccbnickénr nosiči da!.

,')
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Soudní exekutor lyzývá obecní úřad, v jelrož obvodu je netrlovitá věc, aby toto uslresení v souladu s § 336c odst,

3 zák. č.9911963 Sb.. ve znění pozdějších předpisů. uveřejnil na své úi,ední desce po dobu nejméně |5 dnů a
nás!edně.jej zaslal zpět soudnimu exektltorovi s potvťzením ojeho r,ryvěšení.

V Pt aze dne 25.10.20I9
otis k Liředního razítka

Mg[. Kateřina Jančíková, v.ť.

€xekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

Doručuje §e:
Opróvněný, povinný
Naděžda RíhoVá
Českomoravská staVební spořitelna, a,s.
innogy Energie, s.r.o., Zast, Mgr. Kamil stypa, advokát
Mgr. bavid Koncz, soudní exekuior EÚ chéb
JUĎr. Juraj Podkonický, soudní exekutor EÚ Píaha 5
Bohemia Faktoíing, a.s., Zast. JUDr lng. Karel Goláň, Ph.D., advokát
Mgr. Marce! Kubis, soudní exekutor EÚ Šumperk

Městsloý úřad Varnsdorí (Vyvěsit na úřední desku)
FÚ - Územní pracoviště v Rumburku
cssz, VZP cR
Katastrální úřad pro Ústecký kíaj, Katastrální pracoviště RumbUrk

Vyvéšeno dne,
3 1, 10, 2019

Seffio dne,

Pokud Vám byl tento dokumenl doNče| bez otisku ítzitka a bcz podpisu. jcdná se o dokumcnt doručovaný pťostřednictvim
p|,ovozovatele poštovnich služeb. ktcď j€ platný i be? léchto náležitostí. Dlc ust. § 17b stavovského piedpisu Exekutořske
konory České republiky - kalrcelářský řád. k piscmnó žádosti ťtčashíka. kterénrr.r b1,1 listinný slejnopis tohoto dokum€ntu
doručen, se Zašle el, poštou na €l, adlesu uvedenoLL v žiido§ti pisenrnost v}hotovená v €l. podobě a Podcpsaná podle § I6a
nebo se píedá účastnikovi v sidle úřadu na technickéln nosiči dat.
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