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Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutoř JUDr. Lukáš Jícha . 750 02 Přerov, Komenského 38
tel:588 003 999 . fax:588 003 990
e,mailj urad@eujicha,cZ . internet: WWW,eujicha.cz. lD datové s€hránky: 82csaxd

Pro platby povinných (d lužníků) ,, ČsoB Ď ř,ú. 775 236 496lo30o D var. §ymbol| 2860619

značka opráVněného: 346539001
Naš€ č.i.i

203 Ex 28606/19_35

UsNEsENí o oPAKoVANÉ onnŽeĚ

Soudní exekutoí JUDr. Lukáš lícha, se sídlem Exekutorského úřadU Přerov, Komenského 38, pověřený

provedením exekuce na žák|adě pověření, které VVdal okresnísoud V Děčíně dne 20,9,2019, č.j. 49ExE34o9/2079,16,

kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: usnesení ze dne 23.5.2019, Č.j,

21,c1,22l2o1a36 Vydal okresní soud v Děčíně k uspokojení pohledávky oprávněného: Českomoravská stavební

spořitelna, a.5., Vinohradská 3278l!69,1o00o Praha 1o-strašnice, |Čo 49241397, Zast, Mgr. Peter olejár, advokát,

Táboritská 2311000, 13000 Praha Žižkov, lČo 02480573, protj povinnémuI Miroslav LUdanyi, studánka 542, 40752
Varnsdorf, nar. 20.10,1961, V částce 543 636,60 l(č 5 příslušenstvim, jakož i nák|adů exekuce, jejichž výše se UrčUje

zVláštním ro2hodnUtím, VydáVá tuto

Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby

l,

Dražebníjednáníse koná prostřednictvim elektronického systému dražeb na adrese:
WWw.okdrazbv.cz

s|edoVání elektronické dražby je Veřejně přístupné.

Zaháiení elektronické dražbvI dne 30.9.2020 V 13|00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání),

Ukončení eiektronické dražbv| nejdříve dne 30,9,2020 v 14:00 hod, Dražba se Však koná, dokud dražitelé činí podání {§

336i odst, 4 zákona č. 99/1963 sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen ,,o.s,ř.")) - bude-li v posledních pětj

mjnutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a

okamžik ukončeni dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podánÍ,

po5tup dle předcházejícívěty se opakuje. Uplyne li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno

další podáni má se Za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končj { § 336 odst, 2 písm, c) o,s,ř.),

lI.

Předmětem dražby je následujíci 5poluvlastnický podíl povinného na nemoVitostech a jejich příslušenství:

LV 349
KÚ pro Ústecký kraj, KP Rumburk
okres: Děčín
obeci varnsdorf
Kod k-ú.:758183 studánka u Rumburku

Podíl: L/2
Pozemky:
Parcela Výměra m2
7479 276
součóstíje stovba: studánkd, č.p, 542, rod,dům
stovbq stojí no pozemku p.č.: 7479
7420 978 zahrada

Pří5lušenství nemovité věci, kterého 5e exekuce týká:
a) vedlejší §tavby:
Na zadni obytnoU část rodinného domU navaZuje přízemnízděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou
plechovoU krvtinou,
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Druh poZemku

zastavěná plocha a nádvoří
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b} příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

opIocení- drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloup€ích a betonoVé podezdíVce

- ocelová vrata
, ocelová vrátka

chodník betonoVý
- studna
, přípojky |s 

lll,

Pořadové číslo dražebniho jednání: 2. kolo

lV

Vý5ledná cena draženého spoluVlastnického podílu na nemovitostech a jejich pří5lušenství čini částkU 530,000,_ Kč,

V.

Nejnižší podáni se stanoví ve výši 50 % výs|edné ceny dražených nemovitostí a jejích příslušenství, tedy na částku

265.000, _ !(č. 
Vl,

Výše jistoty 5e stanoVUje na částku 95,000,, Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostíjsou povinni zaplatit jistotU na

účet ;xekUtora nebo V hotovosti do pokladny exekutora, nepřesahuje,li částku stanovenoU jako nejvyšší možnou pro

platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, listotu lze uhradit před dražbou v hotovosti v Exekutorském

úřadě v Přerově, soudního exekutora ]UDr, Lukáše Jíchy nebo na účet 244793959/0300 Vedeny u ČSoB, a,s,, Variabilní

sYmbol 1102850619, jako specifický symbol použil,e zájemce rodné čí5lo nebo lčo dražite|e, K jistotě zaplacené tímto

způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude,li do zahájení dražby zjištěno, že došla na účet 50udního exekutora, Do

elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé, kteří zaplatí dražební j;stotu,

Vll,

věcná břemena, výměnky a nájemni, pachtovníči předkupní práva, která prodejern nemovitosti v dražbě nezaniknou:

nejsou 
,,lll,

vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po dopiacení nejvvššího

páaani, n"jdiiu" ušak po uplynutí 1hůty k podávání návrhů na předražek. By;,1i však podán takový návrh, nemovitost s

přís]ušenstvím lze převzít dnem nás|edujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku, vydražitel

se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil_]i

nejvvšší podání, a to ke dni vydání usnesení o přík|epu. předražitel se stává viastníkem nemovitosti s příslušenstvím,

nabylo li usnesenío předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání,

lx

soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipoušti, aby nejwšší podání bylo doplaceno úvérem se zřízením

ZástaVního práVa na Vydražené nemoVitosti.

x.

Způsob elektronické dražby (§ 3360 odst.2 písm, b) o.s,ř,):

l. Dražby 5e může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu WWW,okdrazbV,cz ,

Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit jen přihláškoU k účasti na draŽbě (registraČní

formulář systému Wu!.q&[ažfu.eZ) podepsanou

a) před soudním exekutorem nebo jeho zaměstnancem v sídIe exekutorského úřadu po prokázání

totožnosti p]atnýrn dokladern totožnosti

b) úředně oVěřeným podpisem

c] zaručeným eIektronickým podpisem dražitele nebo účastníka dražby. prosté za5lání datovou schránkou

beZ elektronického podpisu na přih|ášce účastníka nenídostačUjící,

6,';r, u,



PoVinný 5e nesmí úča§tnit dražby jako dražitel, PoVinný se po předchozí reBistraci může jako ověřený
Uživatel poťlálu WWW,okdraZbv.cz účastnit dražby V postavenípovinného a příslUšímu práVo podat námitky
proti Udělení příklepU.
Dražiteli nebo povinnému, který ne5plňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbU, exekutor
umožní na předchozí písemné vyžádáníV sídIe úřadu pří5tup k technickémU Vybavení,
Na portálU WWW.okdrazbV,cž V sekci připraVoVané dražby 5i oVěřený UžiVatel zvolí nemovito5t/ kterou chce
dražit. Do dražbv se ověřený UžiVatel portálU mu5í přihlá5it iako dražitel ieště před zaháiením dražbV,
Z administratiVních důVodů doporUčujeme přih|ášení k dražbě již současně s odes|áním dražebníjistoty. Již
Vtento okamžik musí dražitel zvolit, zda bude dražit .jako prostý dražitel nebo dražite] s předkupnírn
právem, aby bylo možné jeho předkUpní práVo před dražbou ověřit a povo|it, Postup pro přihlášení je
patrný Zdražebního manuálu vsekci ,,Jak dfažit" na poňálu Www.okdrazby.cz, Po zahájeni dražby není
možné přistoupenídalšich dražitelů, kteříse do zahá]enídražby nepřihlásiliI
Po připsání dražebníjistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební
Vyhlášky je dražitel opráVněn V dražbě přihazovat,
V termínu pořádání samotné dražby již přihlášený dražitel U konkrétní dražby pod svým Uživate|ským
jménem a heslem může od okamžiku Zahájenídražby přihazoVat.

Učinilo-1i současně Vice dražite|ú 5tejné nejVyšší podání, udě]í soud příklep nejprve tomu dražiteli, kterému
svědčí předkupní právo nebo Výhrada Zpětné koupě, DorovnáVat na podáníjiných dražitelů smijen osoba
spředkupním právem nebo v jejíž prospěch byla zřízena výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto
Udě|en, Udělíjej dražite|i, který podání Učinil jako první, Ustanovení § 336j odst. 1 Věty druhé se nepoužije,
Způsob určenivydražitele V případě podle § 336j odst. 1věta druhá o.s,ř,l Při shodě podání bude Vydražitel
Určen losem. Los mezi osobami s předkUpním právem, které učinily shodné podání se činí eiektronickým
losem z čísel 1 až 99 na zákiadě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5
minut. Dražiteli s Vyšším vylosovaným číslem bude udělen příklep,
Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel Vypíše částku příhozU (musi být stejná či Vyšší než
stanovený minimální příhoZ určený dražebnikem, jinak se podání s částkou rnenši než minimální přihoz
nezoblazí a má 5e za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí 5e jako

nejvyšší podání spolu uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem
příhozu,

l1. Příklep ]ze udělit tornu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny da|ší podmínky stanovene
zákonerrr( §336j odst, 1 Věta prvnío,5,ř,)

l2. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která učinila
nejvyšší podánív dražbě a výši nejvyššího podání.

l3. Dražitelům, kterým nebyl Udě|en přiklep se VrátíZapIacená jistota po skončenídražby,
l4. L]5nesení o příklepU se V e|ektronické podobě zveřejni prostřednictvím systému elektronických dražeb a

doručíse osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 3360 odst, 2 písm. e) o,s,ř,)
l5. Termín, do kterého Vydražitel musí sdě]it, zda bude nejvyšší podání platit úVěrem se Zřízením zástavního

práVa k Vydražené nemovitostiI doplacení úvěrem se zřízením zástavního práva (§ 336l odst, 4 o,s,ř.) V této
dražbě 9e nepřipoUští.

Po u če n í: Proti tomUto usneseníneníodvolánípřípustné,

V Přerově dne 31.7.2020
Mgr. PaVe| ŠčučinskÝ, exekUtor5ký kandidát

pověřen J UDr, Lukášem ]íchou, soudním eXekutorern

Dražebni vyhlaška se doručuje: 1x oprávněny
lx dalši opr avnění
1x poVinný
1x manžel povinného
1x osoby s předkupním právem, věcným právem, na]emnlm pravem
1x osoby, které přihlási]y Vymahatelné pohledáVky
1X 05oby, které přihlásily pohledávky zajištěné Zástavním práVem

1x finančníúřad
1x obecníúřad
1x or€án ossz
1x zdravotní pojišťovna

2.

3.

4.

5.

7.

9.

l0.
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1x katastrálníL]řad
1x obecní úřad obce s rozšířenou působností, v.iehož obvodu je nemovitost (Wvěsit na

úřední desku)
1x Vyvěšení na t-lřední desce

Vyvěšeno dne, - 3, 08, 2920

Seirnuro drre,
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