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Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDř. Lukáš Jícha . 750 02 Přerov, Komenského 38
tel| 588 003 999 . fax| 588 003 990
e-mail: urad@eujicha,cz . internet: WWW,eujicha,cz . lD datové 5chránky:82csaxd
Přo platby povinných (dlužníků) D ČsoB ,) č.ú. 175 236 496/0300 D var. symbol: 1665719

značka o právn ěn ého: 57677L3o4l734565, A5PRoV4-22820, slD 134565
Naše č.j.:

2o3 Ex 16657 / 79,4']

UsNEsENí o oPAKoVANÉ onnŽeĚ

soudn' exekutor JUDr. Lukáš Jicha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, povéřený
provedením exekuce na Základě pověření, které vydal okresní soud v Děčíně dne 1-7.2019, č.j. 49EXE2248/2\19-72,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vvkonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 29,10.2018, č.j.

18c181/2018-18 vydal okresní soud v Děčíně k uspoko]'ení pohledáVky oprávněného: Bohemia Faktoring, a,s,,

Letenská 121/8, 11800 Praha Maiá strana, |Čo 27242671, zast. JUDr, lng, Karel Goláň, Ph, D., advokát, Letenská 121/8,
11800 Praha Malá stra§a, lČo 48826375, proti povinnému| liří Kužeia, Krkonošská 508, 4o'14'l Varnsdorf, nar.
24.8.79'13, V částce 31 421,00 Kč § příslušenstvim, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštnim
rozhodnutíl,],], VydáVá tuto

Dražební vyh lášku
o provedení elektronické dřaŽby

l,

Dražebníjednání se koná prostřednjctvim elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazbv.cz

Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.

zahái€ní elektronické dražbv: dne 30.9.2020 V 13j00 hod (od tohoto okamžiku mohoU dražitelé činit podání),

Ukončeníelektronické dražby: nejdříve dne 30.9.2020 v 14:00 hod, Dražba se však koná, dokud dražitelé činípodání (§
336i odst.4 Zákona č, 99/1963 sb., občanský soudní řád, v platnérn znění(dále jen,,o,s.ř.")) - bude-li V posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se Za to, že dražitelé stále činí podání a

okamžik ukončení dražbV se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání- BUdou-li poté činěna další podání,
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního Učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba konči ( § 336 odst, 2 písm, c) o,s,ř.),

ll,

Předmětem dražby je následující spoluvlasínický podíl poVinného na nemovitostech a jejich příslušenství:

Lv 247
(Ú pro Ústecký kraj, KP Rumburk
Okres: Děčín
obec: Jiříkov
Kod k,ú.: 661074,]iříkov

Podíl: 1/6
PozemkY:
Parcela Výměra m2 DrUh pozemku
st.78 776 zastavěná plocha a nádvoří
součósti je stovbo: stdrý Jiřikov, č.p. 574, bydleni
stovbo stoiíno pozemku p.č,: st. 78
899 7554 oíná půda
908/7 1083 trvalý travní porost

Přísluš€nství nemovitó věci, kterého s€ exekuce týká: není.
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lll.
Pořadové číslo dražebního jednání: 2. kolo

lV,

Vý5ledná cena draženého spoluvlastnického podílu na nemoVitostech a jejich příslušenstvíčiníčástku 125.000,- Kč.

V,

Nejnižší podání 5e stanoví Ve Výši 50 % Výsledné ceny dražených nemovitosti a jejích příslušenství, tedY na částku
62.500, - Kč.

Vl,
Výše ji5toty 5e stanovuje na částkU 30,000,- Kč, Zá]'emci o koUpi dražených nemoVitostijsoU povinni Zaplatit ji5totU na

účet exekutora nebo v hotovosti do pokladny exekutora, nepře5ahUje-li Částku stanoVenoU jako nejVVŠŠÍ moŽnou pro
p]atbu V hotovosti podIe ZV]áštního právního předpisu,,]istotu lze uhradit před dražbou v hotovosti V Exekutorském
úřadě V Přerově, soudního exekutora JUDr. Lukáše líchy nebo na účet 244793959/0300 Vedený u ČsoB, a,5,, Variabilní
symbol 1101665719, jako specifický symbol použije Zájemce rodné číslo nebo |Čo dražitele, K jistotě zaplacené tímto
způsobem ]ze přihlédnout jen tehdy, bude,li do zahájení dražby zjištěno, že došla na účet soudního exekutora, Do

eIektronické dražby budou připuštění jen dražitelé, kteří zaplati d ražebni jistotu.

Vll,
Věcná břemena, Výměnky a nájemní, pachtovníči předkUpní práVa, která prodejem nemovitosti V dlažbě nezaniknoU:
nej5ou

Vlll,
Vydražitel je opráVněn přeVZít Vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujicím po doplacení nejvyššiho
podání, nejdříve však po uplynutí Jhůty k podáVání náVrhů na předražek. BVl-|iVšak podán takový návrh, nemovitost s

příslušenstvím lze převzít dnem následujicím po dni, kdv bylo předražiteli doručeno usneseni o předražku, VYdražitel
se stáVá Vlastníkem vydražené nemovitosti 5 přislušenstvim, nabylo-1i usnesení o příklepu práVní moci a zap|atii,1i

nejvyšší podání, a to ke dni Vydání usnesení o příklepu, Předražitel se stáVá Vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím,
nabylo-ii usnesenío předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dnijeho Vydání,

Ix,

Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úVěrem se Zřizenim

zástaVního práVa na Wdražené nemoVitosti,

Způsob eiektronické dražbV {§ 3360 odst, 2 písm. b) o.s,ř.):

1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživate| portálu WWW.okdrazbV.cZ ,

Totožnost dražitelů a daiších účastníků dražby lze ověřit jen přihláškou kúčasti na dražbě (registračni
formulář systému qlqqg!9[g!!y.g1) podepsanou

a)

b)

před soudním exekutorem nebo jeho Zarněstnancem V sidle exekutorského úřadU po prokázání
totožnosti platným dokladem totožnosti

úředně oVěřeným podpisem

3.

4.

c) Zaručeným elektronickým podpisem dražitele nebo účastníka dražby. Prosté zaslání datovou 5chránkou
bez elektronického podpi5u na přihlášce účastníka nenídostačUjící,

Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražite, PoVinný se po předchozí registraci může jako ověřený
UžiVatel portálu WWW-okdra2bV,cz účastnit dražby V postavenípovinného a příslušímu práVo podat námitky
proti Udělení příklepu.
Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekUtor
umožní na předchozí pí5emné vyžádániv sídle úřadu přistup k technickému vybaveni,
Na portálu WWW.okdrazbV.cZ V 5ekci připravované dražby 5i oVěřený UžiVatel zvolí nemoVito5t, kteroU chce
dražit. Do dražby se oVěřený užiVatel portálu rnU5í přihlásit iako dražitel ieště před zaháiením dražbV.
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5. Z administrativních důVodů doporučujeme přihiášení k dražbě již souča5ně s odesláním dražebníjistoty. liž
vtento okamžik musí dražitel zvolit, zda bude dražit jako prostý dražitel nebo dražitel s předkupnim
práVem, aby bvlo možné jeho předkupní právo před dražbou ověřit a povolit. Postup pro přihlášení je

patrný zdražebního manuálu vsekci ,,Jak dražit" na portálu www.okdrazby.cz, Po Zahájení dražby není
možné přistoupení da|šich dražitelů, kteří se do zaháj€ní dražby nepřihlásiliI

6, Po připsání dražebníjistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební
VyhláškV je dražitel opráVněn V dražbě přihazovat.

7. V termínu pořádáni 5amotné dražby již přihlášený dražitel u konkrétní dražby pod svým uživatelským
jménem a he5lem může od okamžikU zahájenídražbV přihazovat,

8. Učinilo li současně Více dražitelů stejné nejvyšší podání, Udělisoud příklep nejprve tomu ciražiteli, kteremu

svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, DorovnáVat na podénijiných dražitelů smíjen osoba
5předkupním právem nebo v jejíž prospěch by]a zřízena výhrada zpětné koupě, Nenili příklep takto
Udělen, Udělíjej dražiteli, který podání učinil jako první. tjstanovení § 336j odst. 1 Věty druhé se nepouŽije,

9. Způsob určenívydražite]e V případě podle § 336j odst, 1 Věta druhá o,5,ř.: Při 5hodě podání bude Vydražitel
určen ]o§em, Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání se činí elektronickým
losem z čísel 1až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle Ve lhůtě 5
minut- Dražiteli s Vyššim Vylosovaným čísJem bude udělen příklep,

l0. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel Vypiše částku příhozu (musí být stejná či Vyšši než

stanovený m;nimální příhoz určený dražebníken,], jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz
nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podáníučiněno a zobrazí5e jako

nejvyšší podání spoiu uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem
p říhozu.

ll. Příklep lze udělit tomu, kdo učínii nejvyšší podáni a U něhož ]sou splněnv další podmínky stanovené
zákonem{ §336j odst, 1Věta prvnío,5,ř,)

l2, Po skončení dražby oznámi exekutor prostřednictvírn systému elektronických dražeb osobu, která Učinila

nejVyšší podáníV dražbě a Výši nejVyššího podáni,

l3, Dražitelům, kterým nebyl Udělen příklep se Vrátízaplacená jistota po §končenídražby,
l4. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a

doručí5e osobám dIe § 336k občanského soudního řádU (§ 3360 odst, 2 písm, e) o.5.ř.)

15. Termín, do kterého Wdražitel musí sdělit, zda bude nejvyšší podáni platit úvěrem se zřízením zástavního
práva k vydražené nemovitosti: doplacení úvěrem se zřízením zástavniho práVa (§ 336l odst, 4 o,5,ř,) v této
dražbě 5e nepřipouští.

Po u če n i: Proti tomuto Usneseníneníodvolánípřípustné,

V Přerově dne 31.7.2020
Mgr, Pavel ŠčUčin5ký, exekUtorský kandidát

poVěřen ]UDr. LukáŠem ]Íchou, 5oudním exekutorem

DraZebnl Vyhláska se oo.UčUje: ] x opráVrěný
ix da <íopráV^ě-'
1x povinný
1x manžel povinného
1x osoby s předkupním právem, věcným p[áVem, nájemnim práVem

1x osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky
1x osoby, které přihlásilV pohledáVky zajištěné Zástavním práVem

1x finanční úřad
1x obecníúřad
1X orgán ossz
1x zdravotní pojišťovna

1x katastrálníúřad
1X obecní úřad obce s rozšířenou působností, V jehož obVodu je nemovitost (vyvěsit na

úřednidesku)
1x vyvěšení na úřední desce

Vyvěšeno dne, - 3, 08, 2t]20

Seirruto drre,
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