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Usnesení

soudní exekutor JUDr, Petf Kocián, Exekutorský úřad Brno-Venkov, pověřený okresním soudem V Děčině provedením
exekuce na základě usnesení č.j, 49 EXE 696612011-17 ze dne 12.u 2a12, kteúm byla nařízena exekuce dle
rozhodčího nálezu č.). Rl AV 189/2010 ze dne 17,1o.2011 vydaného JUDr. Adamem Daňkem, rozhodcem, kteFi nabyl
práVní moci dne 14.11,2011a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledáVky

opráVněného: sERRAGHls LoAN MANAGEMENT LTD, reg. č. HE 25793,|

se sídlem Arch. Makariou & Kalograion, Nicolaides sea View city 4, Larnaca, PsČ: 6016, lČ:
00000000,
práv. za§t. advokátem Mgr. Jan Buřil. advokát, se sidlem Rybná 682/14, Praha, PsČ: í'lo oo, lČ:
4969l295
(dále pouze opráVněný)

píoti 1 Pavel Myšák
povinnému: bytem Horní Podluží č,p, 173 HorníPodluží, PSc 407 57, dat,nar,: 01.01,1972

za účasti: Gabriela Myšáková
bytem Horni Podluží č,p, 173, Horní Podluží, PSc: 407 57 dat, nar,: 02.09,1965
(dále pouze povinný)

v souladu s ust, § 52 odst, ,1 a § 69 zákona č- 12Dl2001 sb-, o soudních exekutorech a exekučni činnosti (exékučni řád)aozměně
dalších zákonu (dálejen "e,ř,") a ve vazbě na § 336b zákona č, 99/1963 sb., občanský soudni řád, Ve Znění pozdějšich předpisŮ (dále
jen "o,s,ř,"), ve znění účinném do dala 31,12.2012

VydáVá toto

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
(dražební vyhláška)

l. Dražebníjednání Se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního seryelu:
wwwokdrazbv.cz

zahájeni elektronického dražebního iednáni dne 25.oa.2o2'| v 09;00:00 hod.

od tohoto okamžiku mohoU dražitelé činii podání, Dražba se koná, dokUd dražitelé činí podání. Bude-li V posledních pěii
minutách před stanoveným okamžikem Ukoněeni dražby učiněno podání, má se za to, že ó'ažitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dlažby §e posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle předcházejicí věty se opakuje. Up|yne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podání má se za to, že dražltelé již nečiní podání a dražba končí. Bezpro§tředně po ukončení dražby exekutor
udětí přiklep dražiteli, ktený Učinil nejvršší podání, Ukončení elektronické dražby dne 25.08.2021 9:30 hod. Časy
zahájeni dražby, Ukončení dražby a časy přihozů se řídí systémovým časem dražebniho serveru, Sledování dražby ]e
Veřejně přistupné,

ll. Předmětem dražby jsou následUjící nemoVité Věci:
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lll. Výsledná cena dražených nemoVitých věcí. jejich přislUšenství, práV a j]ných majetkových hodnot patřicích k
dražebnímu celku čini částku Ve Výši 75,000,- Kč (slovy sedmdesátpěttisic korun českých) a byla určena usnesenim
soudního exekutora JUDr, Petra Kociána, Exekulorský úřad Brno-Venkov, č.). 137EX 2182'l l11-98 ze dne 15,06.2021 na
základě posudku Znalce oceňovaci a zna|e)ká kancetář s,r,o,, se sidlem Václav§ké náměstí 808/66, Praha ze dne
17.a5,2021. pod č.j. 2262312021 jehož předmětem bylo ocenéní nemov]tých Věci a jejich příslušenství a jednotlivých
práV a závad s nimi spojených,

lV. Nejnižši podáni se stanoví Ve Výši dvou třetin Výsledné ceny nemovitých věcí, ]ej]ch příslušenstvi, práV a jiných
majetkoVých hodnoi patřícich k dražebnimu celku tj. Ve Výši 50.000," Kč (slovy padesáttisíc korun českých),

V Výši iistoty stanoví soudní exekulor v čáStce í0.000,-Kč (slovy desettisic korun českých), Zájemci o koupi
dražených nemovitých Věcí ]sou povinni zap|atit dražební jistotu před zahájením elektron]cké dražby bezhotovostni
platbou na účei soudního exekutora č.ú.421í,l83845/6800, Vedeného u Sberbank cZ, a,S, pod Variabi|ním symbolem
2182711 nebo v hotovosti do pokladny exekutora (V pokladních hodinách soudního exekutora, které jsou zveřejněny na
informačni tabuli soUdního exekutora a na Webových stránkách hlto://WWW,eXekutorbrno,czlczluredn]-hodinV/), Platba
musí být provedena pod přiděleným Varlabilním syn,]bolem suvedením specifického symbolu, do kterého dražitéIé
uvedoU bud' rodné číslo (V připadě fyzických osob) nebo lC (V případě právnických osob), K Jistotě zaplacené
bezhotovostni pIatbou na účet soUdního exekUtora lze přihlédnoUt jen tehdy, budeJi do zahájení dražby zjištěno, že byla
připsána na účet soudního exekutora, Do elektronické dražby budou připuštěni jen dražiielé, kteií zaplatí dlažební
]istotu, Draž]telé se upozorňují, aby skládali dražebni jlstotu na účet soudního exekutora V dostatečném predstihu, aby
nedošlo k připadným ne§rovnalostem V rámcl bankovních převodú, Výše příhozu bude uvedena V elektronickém
§ystémU dražeb u příslušné dražby,

Vl. PráVa a záVady spojené s nemovitýmr Vécmi: nebyly zjištěny

vll. závady, které prodejern nemoviiých věcí v dražbě nezaniknou, jsou Věcná břemena, o nichž to stanovi zvláštní
předpisy, Výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práVa, nájem bytu a další Věcná břemena a nájernní práVa, u nichž
zájem společnosti Vyžaduje aby nernovilou Věc zatéžovala i nadále (§ 69 e,ř, Ve spojení s § 336a odst. 1 pisrn, d) o-s,ř,):
nebyly Zjištěny

Vl|l. Podle § 69 e,ř. Ve spojení s § 336l o.s,ř, je Vydražitel opráVněn převzít Vydraženou nemovitou Věc (Vydražený
funkční §oubor nemovitÝch věcí) s příslušenstvím dnem následujicím po Vydáni usnesení soudního exekutora o uděIení
příklepu; o tom je Vydražitel poVinen Vytozumét soudního exekutora, Vydraž]tel se stáVá Vla§tníkern Vydražené nemovité
Véci s příslušenstvím, naby|oJi usnesení o udělení přiklepu práVni moci a zaplati|-|i nejvyšši podání, a to ke dni Vydáni
usnesení o udělení příklepu (§ 69 e.ř, Ve spojenís § 336l odsi, 1 a 2 o,s,r,).

lx. soudni exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se rnohou oprávněný, ti, kdo do řízení pristoupili jako dalši
opráVnění, a další Věřitelé povinného domáhat uspokojeni jiných Vyrnahatelných pohledáVek nebo pohledáVek
zajištěných zástavním práVem, než pro které byla nařizena exekuce, ]estliže je přihlásí nejpozději 3 pracovní dny
přede dnem zahájení elektronického dražebního jednání (§ 3360 odst, 1 písm, f) o,s.ř,), jestliže v přihlášce uvedou
výši pohledáVky a jejího příslušenství a prokáží-li je přislušným] listinami, V této Ihůtě musi být přihláška doručena, K
přihláškám, V nichž Výše poh|edáVky nebo jejiho příslušenstvi nebude uvedena se nepřihliží (§ 69 e,ř, ve spojení s §
336f o,s.ř,). Přihláška je podáním určeným soudnímu exekutorovi a musí Ved|e obecných náležitostí obsahovai určeni
věřitelem uplatňované pohledáVky a její Výše s při§lušenstvím ke dni dražebního ]ednáni, Z povinnosti prokázat
pohledávky list]nami plyne požadavek, že tyto l]stiny musí být připojeny k přihlášce v originále, (tj, je nutno před|ožit
ste]nopis rozhodnutí opatřeného doložkou Vykonatelnosti nebo ijeho opis na něrnž je Vyznačena oVěřovací doložka dle §
73 z.č. 358t1992 Sb, nebo § 6 z_č.. 2112006 Sb, n]koliv Však obyčejnou kopii |istin) nebo V konveňované podobě
kvalifikované listiny případně předloženy soudnímu exekutorovi nejpozději před Výzvou kVlastni dražbě. opožděné
přihlášky soudní exekutor odrnítne, soudní exekutor Vyzývá Věřite|e, kteří ]iž doručili sVoU přihlášku pohledáVky Vůči
povinnému, aby tuto Vyóíslili Včetně příslušenství ke dni dražebního ]ednáni a doložili k přihlášce V originále, V úředně
ověřené kopii či v konveňované podobě kvalif]kované listiny prokazujíci poh|edáVky, případně plné moci, které byly
doloženy V prostých kopiich,

x. soudni exekutor vyzývá oprávněného a 1y, kdo přistoupili do říZeníjako dalši oprávnění, a ostatni věřitele povinného,
kteří požaduji uspokojení svých pohledáVek při rozvrhu podstaty (§ 69 e,ř, Ve spojení s § 336f o,s,ř,), aby §oudu sdělili,
zda žáda)i zaplacení svých pohledáVek, a upozolňuje, že nepožádaji-|1 o zaplacení před Zahájením elektron]ckého
dražebniho jednání, múže Vydražitel dluh povinného Vůči nim převzít (§ 69 e.ř. ve spojeni s § 3369 o,s,ř-),

x|. Soudní exekutor VyZýVá každého, kdo má práVo, které nepřipoušti dražbu (§ 52 e,ř, Ve spojeni s § 267 o.s,ř.), aby je
uplatnj! u soudu, Uplatnění takového práVa u soudU ]e povinen soudnimu exekutorov] prokázat nejpozději V posledni
pracovní den, ktery předcháZí dni konání dražebního jednáni, soUdní exekutor upozorňu]e, že jinak k jeho pláVu nebude
při provedeni Výkonu rozhodnutí přihlíženo- Soudní exekltol Vyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemni či
pachtovní právo, Výměnek nebo Věcné břemeno nezapsané V katastru nemovitostí, které není uvedeno Vdražebni
Vyhlášce, nejde_li o nájemce bytu, výměnkáře, je-|l souóásti výměnku práVo bydleni nebo opráVněného z Věcného
břemene bydlení, aby takové práVo soudu oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zaniká příklepem nebo
V případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

Xll,soudní exekutor UpozorňUje osoby, které mají k nemovité Věci předkupní práVo nebo Výhradu zpětné koupě že je
mohou uplatnit jen při elektronickém dražebním jednání jako dražitelé. Předkupní práVo nebo Výhrada zpětné koupě k
Vydražené nemovité Věci Zaniká dnem kterým se stal Vydražiteljejím Vlastníkem, nejde-li o předkupní práVo staVebníka
k pozemku nebo Vlasinika pozemku k práVu stavby, předkupni práVo stavebníka siavby k pozemku a Vlastníka pozemku
ke §tavbě nebo zákonné předkupní práVo, kleré udělením přiklepu nezanikají, Hodlá-li někdo up|atnit při dražbě sVé
predkUpní právo nebo Výhradu zpětné koupě, musi]e prokázat nejpozději 3 pracovní dny před zahájením elektronického
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dražebního jednáni (§ 3360 odst, 1 písm, h), V této lhůtě musí být uplatnění předkupního práVa nebo Výhrady zpětné
koupě Včetně důkazů kjeho prokázání doručeno soudnimu exekutorovi. Soudni exekutor bezprostředně před časem
zahájení elektronické dražby, na které se d.ažba koná, rozhodne usnesením, zda předkupnípráVo nebo Výhrada zpětné
koupě je prokáZáno, Proti tomuto Usnesení není odvolání připustné, Usnesení bude zveřejněno V sy§tému elektronické
dlažby na porlá|uWWWokdrazby,cz, Předkupní právo zaniká udělením příklepu. Nezaplaii-li Vydražitel nejvyšší podání
ani V dodatečné lhůtě, Soudní exekutor nařídí další dražebníjednáni (§ 69 e,ř, ve spojení s § 336m odst, 2 o,s,ř,),

xlll, Jako dražitelé nesmí Vystupovat §oudci, zaměStnancl soUdú, soudní exekutoii, zaměstnanci soudních exekutolů,
povinný, manže] povinného (případně býValý rnanžel(ka) povinného, pokud .]sou post!ženy nemovité Věci dosud Ve
společném jmění manželů, Vydražitel uvedený V § 336m ost. 2 o,s,ř, a dále ti, kterým V nabytí Věci brání zvláštní práVni
předpis.

xlv Vzhledem k tomu, že o.s,ř. ani e,ř, neupravuje bližší ]níormace a podrobnosti oh|edně dražitele Vycházi soudní
exekutol subsidiárně ze zákona č. 2612000 Sb., Zákon o Veřejných dražbách, který dražebníkovi ukládá povinnost, že
osoby a Věcj musí být označovány způsobem Vylučujícím ]ej]ch záměnu, U fyz]cké osoby musí jít o takové označení,
které jednoznačné Vylučuje záměnu osob, přičemž nezpochybnitelným identifikátorem ]e rodné číslo fyzické osoby, které
Však podléhá zvláštnimu režimu, V připadě dražby nemovitých Věcí katastrální úřad Vyžaduje identiiikaci vydražitele jeho
rodným číslem, Z tohoto důVodu je v dražební plaxi V rozporu se Zákonem na ochranu osobních údajů obvyklé, že
fyzická osoba se jednoznačně identifikuje svým rodným číslem, Pro zpraaouá|í těchto úda]ů platí zvláštni režim dle
zákona č, 101/2000 Sb,, o ochraně osobnich údajů- Na Zák|adě Výše uvedené skutečnosti §oudni exekutor pouču]e
Všechny dražitele, že bude pro jej;ch legistraci Vyžadovat sděleni rodného čisla, jinak budou Vyloučeni z dražby (netýká
§e práVnických o§ob jako dražitelů), Při Samotné dražbě nemovitostí jlž dŘžile|é o této skutečnosii nebudou soudnim
exekutorem poučoVáni,

xV, Registrace dražitelú k dražbě probíhá Vyplnénim údajů do Webového formuláře dostupného na portálu
Www.okdrazby,cz, sekce Registrace/Přihlášeni, Pravost podpisu dražitele (osoby opráVněné jednat za draž]te|e) na
formuláři musí být úředně ověřena, Dlažby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu
WWW,okdrazby,cz. PoVinný se nesmi účastnit dražby jako dražiiel, PoVinný se po předchoZí regiskaci může jako oVěřený
užiVatel portálu WWW,okdrazby.cz úóastnit dražby V postavení povinného a přisluší mu práVo podat námitky proti uděleni
příklepu, Na poňálu \e\r.okdrazby,cz V sekci připlavované dražby sl ověřený užvatel ZVolí nemovitou Véc, kterou chce
dražit, oVěřený uživatel portálu se musí do dražby přihlásit jako dražitel ještě před zahá]ením dražby (nejlépe soUčasně
s odesláním dražební ]istoty), Postup pro přih|ášení je patrný z dražebního manUálu V sekci 'Jak dražit" na portálu
Wwwokdrazby.cz , Po zahájení dražby není možné přistoupení dražitelú, kteři Se do zahájeni dražby nepřihláSilj, Po
složení dražebníjistoty a splněnl podmínek účasl] na dražbé dle dražební Vyhlášky je dražitel opráVněn po zahájení
dražby V dražbě činit podání (přihazovat). Přihlášený dražitel v dražbě Vystupuje pod identifikátorem (číslern dražitele),
Ze kterého nelze ziistit jeho totožnost-

xvl. USnesen1 o přiklepu bude zveřejněno následující pracovní den po udělení příklepu na elektronické úředni desce
sourjniho exekuioía na webovÝch strankách w\^rť,exekutorbrno,cz

xvll. Způsob e|ektronické dražby:
1, Dlažiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro reg]straci a následnou dražbu, exekutor umožní na
předchozí písemné Vyžádání v sídle úřadu piístup k technickému VybaVení,
2. úažiIe|é nemohou V dražbě činit shodná podání. To neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní práVo - V případě,
že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní práVo a nebude učiněno podáni Vyšši, bude
udělen příklep dražiteli, jemuž svědčí předkUpní práVo,
3. UčinÉli shodné podání (§ 336j odst. 1 Věta druhá o,s,ř,) osoby s předkupním práVem, bude příklep udělen dražiteli
Určenému elektronickým losem z čise| 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby
nejdéle Ve lhútě 5 minUt, Příklep bude udělen dražiteli § Vyšším číslem.
4. Přihozy §e činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (rnusí být stejná či Vyšší než §tanovený
minimálnípřihoz Určený dražebníkem, jinak Se podání s částkou menší než m]nimální příhoz nezobrazí a má se Za to, Že
nebylo uč]něno), klikem na tlačítko přihodit je podání uóiněno a zoblazí se jako nejvyšší podání spolu s číslem dražitele,
celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu,
5, Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím portálu Wwwokdrazby,cz čislo d.ažitele, ktený učinil ne]Vyšši
podání v díažbě a v/ši rejvyššího podári,
6, od okamžiku oznámení dražitele, který Učinil nejvyšši podání a Výše nejvyššiho podání, běží osobám, kieré ma]i
práVo Vznést námitky proti uděleni příklepu, lhůta 5 minut. Ve které mohou Vznést námitky proti uděleni příklepu. V
případě, že budou podány námitky protl udělenl příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením které
zveřejní na portálu WWWokdrazby,cz, V případě, že budou námitky shledány dúVodnými, pokračuje dražba Vyvolánírn
předposledního nejvyššího podání, V opačném případě exekutor udéli příklep.
7, Dražitelúm, kteFým nebyl udělen přiklep, se Vrátí zaplacená jistota po skončení dražby, Dražební jistota se nevrací
tomu dražitel], který podal námitky proti uděleni příklepu, a to až do doby než usnesenío příklepu nabude právni rnoci,
8, U§nesení o příklepu se doručí se osobám dle § 336k o,s,ř,-

xvlll. osoba odpovědná za spráVu domu a pozemku, ]de-li o prodej jednotky V domě, se múže domáhat uspokojení
pohledáVky související §e §práVou domu a pozemku Vůči Vlastniku jednoiky, pokud tato pohledáVka byla Uplatněna U

soudu žalobou podle části třetí o,s,ř, a jestliže ji přihlási nejpozdéji do zahájení dražebniho jednání a přihláška bude
obsahovat náležitosti podle § 336f odst- 2 a 3 o,s,ř. Přihlášky, V nlchž Výše pohledáVky nebo je]ího příslušenstvi nebude
uvedena, §oudní exekutor odmítne.

(Prohlidka dražené nemovité věci neni organizována, záiemci se mohou s nemovitými věcmi individuálně
seznámit, Bližši informace je možno Z]istit ze znaleckého posudku zveřejněného na Webových stránkách soudniho
exekutora Vsekci 'dražby" připadně fyiickým nahlédnutím Vsídle soudního exekutora po předchozi domluvě, Úcast
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úěastníka a dražitele, kter,ý nemá přístup k technickému zařizení k účasti na dražbě, zaji§tí soUdní exekutor na písemnou
žádost doručenou nejméně 5 dnů před konáním dražby),

Poučení: Proti tomuto usneseni lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného soudního
exekutora. odvolání mohou podat jen opíáVněný, ti, kdo do řízení přiStoupili jako další opráVnění, povinný a osoby, které
mají k nemovitosti předkupní práVo, věcné právo nebo nájemní právo. odvoláníjen pfoti výrokům uvedeným v bodě l.,

ll,, Vl., Vlll., ix,, x,, xl,, Xll. Xlll, XlV xV, xvl, XVll. není přípustné,

V Brně dne 08.07.2021

JU Dr. Petl Kocián
soudní exekutor

Doíučuje §e: ,l. opráVněnému, 2. Těm, kdo do řizení pňstoup]lijako dalši opíávněni, 3. Povinnéínu. 4. íL4anželu povinného (je-li nemovltost V sJÍ\,4), 5,

osobám. o nichž ]e mu známo, žé mají k nemoviié Věci předkupni píáVo, Věcné právo nebo nájeínni právo, 6. osobám, kteíé již přihlásily své Vymahalelné
pohledáVky nebo pohledávky zajištěné zástavnim pÉVem za povnným a příslušnými listinami je píokázaly, 7. FinanČnímu Úřadu a obecnimu Úřadu,
Vje]Ghž obvodu je nemovitá věc + žádáme obecní úřad, vjehož obvodu je nemovita věc, aby vyhlášku nebo jeji podstatný obsah uveřejnil
zpúsobem v mistě obvyk!ým, 8, Finančnímu úřadu a obecnímu úřadu. v]éj]chž obvodu má povinný §vé bydliště isidlo mislo podnikáni), 9. Těm, kdo
vybiraji poji§tné na sociálni zabezpečení Přispěvek na §iáhi politiku záměstnano§ti a po]istné na veřejné zdíavotni pojišlěni. 10, Přislušnemu
kalastíálnímu úřadu + žádám€ při§l0šný katastrálfli úřad, aby vyhlášku nebo jeji podstátný obsah uv€řejnil na §vé úřeclni dé§ce, 11, obecnimu
úřadu obce s íozšířenou pusobnosti V jehož obvodu je nemovitá věc

Neni - li tato pisemnost opatiena otisken úředniho razitké a podpisem, jedná se o pisemnost, kerá ]e doruéována prcs!řednjctvim
s/užby Postservis a iató ié platná i bez téchto náležitosťi. (ust. §17 ódst. 1 stavovského pleclplsu Exekulorske konory Ceské rcpubliky-
kance!ářský iád) Dle ust § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účaďnika, kterému byl listinný stejnopis tóhotó
dokumentu doíučen, se zašle el poštou na el adresu uvedenou v žádasti pisemnost vyhotovená v el. padóbě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastnikovl v sidle úřadu na technickérn nósičl dat

Vyvěšenodne, 09, 0z, 2o2t

Seirrrúo drn,

sllánka 4 z 4


