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USNESENI O NARIZENI
ELEKTRONICKE DRAZBY

Soudni exekutor Mgr Zdeněk Pánek, Exekutorský úřad Děčin, se sírllem Prokopa Holého l30/ l 5, 405 02 Děčin, Česká r epublika,

pověřený k vedeni exekuce v ráDrci exekučního řízení čj,,18 EXE 3]24120l8-8 vedeného u Okresniho soud_u v Děčín_ě, kteD' Y:le
exekuci na návrh ográvněného: Všeobecná zdrayotní pojišt'ovna CR, se sídlem Orlická 4/2020, Praha-Zižkov,lC: 4ll97518,
proti povinnénru: Škvorová Blanka. bvtem Nová Chřibská č.n. 36. Rybniště-Nová Chřibská. dat. nar.: l7.02.1968, k
vymožení povinnosti povinného zaplatit oplávněnélnu , pohledávku ve výši 69,882,-Kč, , a povinnosti povirrného uhradit

opíávněnénlu nák|ady opťávněnélro ve smyslu § 87 odst, 2 zák. č. l20l200| Sb, a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ve výši
určené v přikazu k úlrradě nákladů, vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1a § 69zákoiač. 120/2001 Sb,, o soudníclr exekutorecl] a

exekučni čil]l1osti (exekučrrí řád) a o mrěně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 3360 zákona č. 99/ l963 Sb., občanský

Soudlli řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnéIrtu na návrlr oprávněného tuto

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

I.
Nařizuje se elektronická dražba (l. kolo), která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:

www.e-drazby.cz

Čas zahájení elektronickó dražby: 06.10.202! v l0:00:00 hodin.

Čas ukončení elektronické dražby: 06.10.202l v l1:00:00 hodin.

Od okaIrržiku zahájeni dražby nrolrou dražitelé činit podáni. Dfažba 5e však koná i po této době. pokud dražitelé čini podání.

Bude-li v pos|edních pěti rrrinutách před stanovenýn] okanžikeIrt ukončení dražby učirrčno podání. má se Za to, že dražitelé stále

čini podáni a okanžik ukončení dražby se posortvá o pět ninut od okamžiku posledrriho podáni. Budou-li poté činěna další
podaní, postup dle předcházejicí věty se opakLtje, Uplyne-Ii od poslednílro učiněného podání pět nlinut, aniž by bylo učiněno další
podáni, elektronická dtažba se tim končí, Podání je bráno za učiněné pouze v pŤípadě, že bylo systémen eJektronickýclr dl'ažeb

dražiteli zpětně potvrzeno.

ll,
Pořadové číslo dražby: l. kolo.

lIl.
Předmětem elektronické dražby jsou nás|edující nemoyité věci:
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Shora uvedené rrenrovité věci tvoří.jeden frrnkční celek a brrdorr draženy s přislušenstvím a součástmi .jako jeden celek.

lc32 lrvily t!.vDi Polort

Přislušenství nenlovitÝch věci. kterého se exekuce tÝká:
pism. b) o,s.ř.),

lotrr}I. cbtirana
u!.rr, t...da!rky
PůdDr rond

bez Zjištěného příSlušenství (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst, l

PopiS nemovitých věci:
Předmět€m dražby jsor.r pozemky oddělené od původrrích pozenrků ve fllnkčnint celku se stavebninl pozenrkem, zahrada u č,p,

l75, Rybnišě. Domek výpustného zaíizení nádrže na pozenrku a zalrradtti domek byl zřízen a je stále ve vlastnictví původnich
vlastnikťt RD, matky dlLržníka, Nebude proto oceiroválo.
BeZ dalšího příslušenstvi. bez oploceni Za Iigolem potoka. strotllly. přestárlé oVocné a oklasné dřeviny. spatný San-lostatný přístup.

lv,
Jako dmžitel se nrťtže elektronické dražby ťlčastnit pouze osoba, která je legistrovanýn dražitelen pro dražby probíhajici na
ponálu rvrvrv,e-drazby.cz, prokáže svou totožnosi. k této dražbě se na portálu rvrvrv.e-drazby,cz přihlási a na účet soudniho
exekutora zaplatí dlažebníjistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou V čl. VL Reglsr?y artýn družilelem se stane každá
osoba (1}zická i pr,ávnická), která se jako dražite| registllje na portálu wwwe-dlazby,cz, a to bud' zntěnou již dřive provedené
základní registrace na záložce ,,Základni údaje" v sekci ,.Váš profil", nebo se rovnou .jako dražitei legistruje v sekci ,.Registrovat".

Regisřovaný dražite] prokáže svou totožnost dokladem o,,autentiZaci (pfokáZání totožnosti)" dťažitel€ pro dražby probihající na
portálu wwwe-drazby-cz (dá|e jen,,Doklad o plokázání totožnosti"), jehož fonnulář je unrístěn na poftálu wwu,,e-drazbl.cz
v sekci ,,Formuiáře a vzory" Právnická crsoba dok|ádá svou totožnost rovněž úředně ověřeným výpisem z obchodniho reistřiku,
ktelý neni stalši šesti něsiců, Uzemně sanosprávné celky.jsou povinny dokládat rozhodnuti zastupitelstva o ťrčasti v dražbě v
Zastoupení jejich zástupcem, Podpis registrovaného dmžitele na dokIadu o prokázáni totožnosti 1,1,tusi být úředně ověřerr. V připadě
právnické osoby, obce, vyššiho úzenně samosprávného celku nebo státu nrusi být dok|ad o prokázání totožnosti podepsán osobou
uvedettoLt v ust. § 2l, 2la a 2lb o,s.ř.. jejíž oprávněni rrrusí být prokázárro listinou, jež musí být úředně ověřerra. nebo jejiclt
Zástupcem, jehož plná nroc musi být úředně ověřena. V připadě elekíonického doručováni n1tlsi být řádně vyplněný a podepsaný
doklad o plokázáni totožnosti a listiny pťokazujicí oplávněníjej podepsat, převedeny do elektronické podoby tbnnou autolizované
konverze dokunrentů. AutoliZovanou konverzi dokuntentů je nrožno provést pl ostředn ictvítrr služeb, které poskytuje Česká posta.

s, p. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění registrovanýrn dražitelenr ke dni konání této dražby stadí
jednolro roku. Doklad o prokázátti totožnosti s listinanli prokazujicimi oprávněni jej podepsat, doručí registrovaný uživatel
soudlrítrru exekutolovi některyrn z těchto způsobů;
a) uloženín na porlálu www,e-drazby.cz na zá|ožce,.Soubory autentizace" v sekci ..Váš ploíil";
b) zaslánínl prostřednictyím veřejrré datové sítě, a to bttd' na adresu elektronické podatehry exekutorského ítřadu
drazby@exekutordecin.cz, arrebo do datové sclrránky soudniho exekutora - lD: a9eg8ts,
c) zaslállím vyplrrěného registračníIlo fornuláře držitelenr poštovní licence;
d) osobně v sídle soudniho exekutofa na adrese Prokopa Holého l30/l5.405 02 Děčh IV a to v pracovní dny od pondělí do pátku
od 8:00 do ll:00 a od l3;00 do l5:00,

Osobárt, kteté mají zájern se účastnit dražby a nenají k tonuto potřebné technické podminky, bude na je.jich předchozí písentné
vyžádání ulnožněn pi,istup k technickénru vybaveni v sídle exekutoťského ťlřadu.

Způsob informování o postuptl při dfažbě, odkaz na internetové stránky, na ktelých je tento postup Zveřejněn a adresa intemetové
stránky, na které se dražba bude konat a kde nrůže veřejt]ost dražbu sledovat: http://wlvw.e-drazby,cz, Každý.ie oprávněn dražbu
sledovat. aniž by se,jí přímo zúčastnil. Za tim írčelern však nlusí provést registraci na dražebnirn portálu.

V
Výsledná cena dražených nemovitých věcí a jejich příslušenstyí činí čá§tku l50.000,- Kč. tj. s lovy jedenostopadesáttisic korun
českých,
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vl.
Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetifl celkové odlradní ceny dražených nemovitýclr věci ajejiclr příslušenství. tedy na
částku l00.000,- Kč. tj. slovy jedenostotisic korun českých, Minimální příhoz se stanoyuje ve výši 5.000,- Kč, tj. slovy pěttisic
korun českých.

vlr-
výš€ jistoty se stanovuje částkou l5,000,- Kč, tj, slovy patnácttisíc korun českých. Zájenrci <l koupi dražených nerrrovitých věci
jsou povinni po potvrzení prokázání totožrrosti Zaplatit j istott| v hotoyosti v Exekutorském ťrřadě, soudního exekutora Mgr. Zdeňka
Pánka. nebo bezhotovostní platbou provedenou na účet soudního exekutora č, 78-5255360297 / 0l00, variabilní synrboJ 3395l8,
vedeného u Komerční banka, a.s., s jednoznačnou identifikací dražiteleI jako specifický synlbol použije zájenlce své rodné čí§lo
nebo IČ, Dražebrri .iistota musi bylt v hotovosti složena, případně přip§i4a na účet soudního ex€kutora, nejpozději 24 hodin
před konáním dražby, K platbě na ílčet soudního exekutora lze přiltlédnout pouze tebdy. bylo-Ii před zahájenim elektronické
dfažby zjištěno, že na ítčet soudnilro exekutora také v uvedené llrůtě došla,

vIlI.
Záyady, kízré prodejem nenrovitých věcí v dražbě nezaniknoLl, jsou věcná břen]ena. výměrrky a nájellní, pacl]tovní či předkupni
práva, aby nemovité Věci zaíěžoyala i nadále (§ 336b odst, l Píslrl, g) o.s.ř.): Na nemoyitÝch věc€ch neváZnou žádné záYady.
které prodejem v dražbě nezaniknou.

lx.
Způsob určení vydražitele a zveřejnění usnesení o příklepu: Příklep bude uděI€n tomu dražiteli. kteq7 učiní nejvyšší podáni.
Díažite]i s předkupninl právent bude udě|en pŤíklep v případě. že učini shoclné nejv;lšší podáni, Učinilo-|i současně více dražitelů
stejné nejvyšší podárri, uděli soud přiklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědči předkupni právo nebo výhrada zpětllé koupě.
DolovnáVat na podání jiných dražitelů slni jeD osoba s předkupnin právelrr nebo v jejiž prospěch lryla zřízena výhrada zpětné
koupě. Není-li přík|ep takto Udělen, udělijej dražiteli, ktelý podáni učinil .jako pr.,,ní. Ustanovení § 336j odý. l o.s,ř. vět_v druhé se
nepoužije, Usneseni o příklepu a připadně usnesení o předražku bude dle výsledkLr elektronické dražby doručeno osobám
uvedeným v § 336 k o.s.ř. a současně bude zveřejněno na rvlvw.e-drazby.cz.

x.
Převzetí vydražené n€movité věci a nabytí v|astnického práyá: Vydmžitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s

příSlušenstvínl dnem následujicim po doplaceni nejvyššiho podáni, nejdřive však po up|ynr.rtí lhťity k podávání návrhťt na
předražek, ByI-Ii však podán takoqý návrh, nemovitou věc s příslušenstvin ]ze převzít dnem rrásledujícínr po dni, kdy bylo
předražiteli doručeno usnesení o předlažku. Vydlažitel se stává vlastníkent vydražených nenrovitých věcí s přísltlšenstvím, naby]o-
]i usnesení o příklepu právni nloci a Zaplatil-1i nejvyšši podání. a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se Stává
vlasttrikem lemovitýcl] věci s příslušenstvírn, nabyloJi usDeselrí o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni
jeho vydáni.

xI.
Tennitr, do kterého vydražitel nlusi sdělit, zda bude ne.ivyšši podáni platit ťtvěretrt se Zřizenín Zástavniho práva k vydražené
nen]ovité věci; Doplacení nejvyššího podání úYěrem se zřízením Zástavního práva k vydražené nemoyité yěci se nepřipouští.

xll,
Nezap]atí-li vydražitel nej\Tšší podáni ani v dodatečné ]lrůtě, soudní exekutor nařídí další dražbu (§ ó9 e.ř. ve spojení s § 336nr
odst. 2 o,s,ř,), Vydražitel uvedený v § 336nr odst. 2 je povinen nahradit náklad),. které státu a účastníkům vznikly v souvis|osti
s další dražbou. škodrr, která vznikla tirn. že nezaplatil nejvyšši podání, a, bylo-1i při další dmžbě dosaženo nižši nejvyšší podání,
rozdíl na nejvyššírn podání, Na tyto dIuhy se Započitá.iistota sIožená vydražitelen; převyšuje-li j istota §to dluhy, zbývajíci část se
vráti vydražiteli,

xlIl,
Při rozvrhu rozdělované podstaty Se mohou oplávlěný a ti. kdo do řizení přistoupili jako dalši oprávněni. a da|ší věřitelé
povinnélro dot-náhat uspokojení jinýclr polrledávek za povinnýnr přiznaných vykonatelnýIn rozhodnutim, sntírenr nebo jinýrn
titulem uvedeným v § 274 o. s. ř. anebo pohledávek za povintrým zajištěllých zástavnin] práven} na prodávanýclr nenlovitých
věcech, než pro které byl nařízen tento r,"ýkon rozhodnutí, jest]iže je přihlási u podepsaného soudniho exekutora nejnozději do
zaháicní d,ražby, Oprávněný a ti, kdo do řizení přistoupilijako dalši oprávněni, nohou své pohledávky za povinrrýnl přihlásit..ien
jestliže jim byly přiznány vykonatelným rozhodnutinr, snlirem nebo jinýrrr titulenr rtvedenýnl v § 274 o.s.ř. po právní n]oci
usnesení, ktery'm byl nařízen výkon tozhodnutí prodejen výše uvedených nenlovitých věci. v Dřihlášce mu§í bÝt uyed€ná yýše
Dohledáyky a jejího Dříslušenství. jeiíhož uspokojení §e Yěřitel poYinného domáhá. Yyčís|ení Dohledávk}, ke dni konání
dražbv. údaj o tom. do jaké skuDiny Dohledávka Datří a skutečno§ti vÝznamné Dro Dořadí Dohledáyk},. K přihlášce nrrrsí být
připojeny listitry, prokazujici, žejde o pohledávku přizranou vykonatelDýn rozl]odnutjnl. srnírern nebojirrýnr titulenl uvedeOým v
§ 274 o.s.ř. anebo o polrledávku Zajištělrou Zástavním práVen] na prodávanýclr nenlovitýcl] věcech, K přihlášce, v niž nebude
uvedena výše poh|edávky nebo.iejiho pi,islušenstvi. údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří a skutečnosti význanlné pro
poŤadí pohIedávky, ex€kutol nebude přih]ížet.
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xtV.
ExekLrtor vy47vá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízeni jako dalši oprávrrěni, a ostatni věřit€le povinného. kteří přihlásili nebo

podle wyroku XIli. tolroto usnesení piihlási u podepsaného soudníl]o exekutora své polrledávky za povinnýrn. aby sdčlili
exekutotovi, zd,a žádají zaplacení svých pohledávek.

xv.
soudní exekutor upozonluje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupilijako další oplávnění, a další věřitele a povinného, že nrohou

popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zaíazel,i do skupiny a pořadí. a to nejpozději do 15 dnŮ ode dne

Žuói.jneni oznámení podle § 336p odst. l o.S.ř,, nebo V téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařizeno

jednátli, K námitkánr a žádosti o jednárrí učiněnýnr později se nepřihlíží.

xvI.
Každélro, kdo tvrdí práVo, které nepřipoLršti dražbu (§ 52 e.ř. ve Spojeni s § 267 o,s.ř.). soudni exekutol' vy4rvá, aby je uplatnil u

soudniho exekutora a aby takové trplátněnl práva náležitě prokázal nejpozději před zahájením první dražby. Jinak k.ieho Právu
nebude při dražbě přihlíženo.

xvll.
soudní exekutor YyzÝyá každého. kdo má k nemoYitÝm věcem nájemní či pachtoYní Drávo. výměnek nebo Yěcné břemeno

nezansané v kataitiu nemovitostí, které neni uvedeno ve výroku VIII. této dražebni vyhlášky, nejde-li o nájence byttl,

výnÉnkáře, je-li součástí \"ýrrrěnku právo bydlení nebo opíávněného z věcného bi,emene bydlení, aby takové pravo soudu oznáutil

a doložil ho Iistinanli. jinak takové právo zanikne přiklepenl nebo v případě Zenrědělského pachtu konce]]l pachtovního roku.

xvIlt.
Exekutoř upozorňuje osoby, které maji k nemovitým věcem předkr|pní práYo nebo výhrad zpětné koupě, Že je mohou

uplatnit jen v dražně jako dražitelé. Udělenim příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zanika.ji. nejde-li o

piedkupni právo staveblika k pozemku nebo vlastníka pozenrku k pfávu stavby, předkLrpni právo vlastníka stavby k pozenrku a

vlastniia pozemku ke stavbě nebo zákonné předkLrprri právo, která udělením přikleptr nezarrikají. Hodlá-li rrěkdo uplatnit pii

dražbě své pŤedkupní právo a l"ýhrada zpětné koupě, musí je prokázat listinami doručenými soudnímu exekutorovi v některé Z

íbrenr, které předépisuje toto usnesení, a to nejoozději 2 dnv ořed konáním dražbv, Exekutol ještě před zahájeníln vlastní

dražby rozhodne usneseninl, Zda předkupní právo nebo výhrada zpětné kor,rpě jsou prokázány, Proti tomuto Llsnesení není odvolání

připustné. Toto usneseni bude zveřejněno v Systénlu elektronické dražby na poftálu WwW.e-drazby,cZ.

xlx,
Tennin prokázání podání vylr,rčovací žaloby je stanoven na 2 drry před konáninr dražby,

xx.
Dražitelé v el€ktronické dražbě nemohou činit stejná podání * elektronický systóm dražeb s dostateČnou přesno§tí rozliŠuje

časovou posloupnost podání a pozdější podání ve stejné výši nepřipustí, Každé dalši podáni tedy musí převyšovat

předclráZející učiněné podání, a to nejméně o stalovený nejnižši možný příhoz. ZákaZ činit stejná podání se nevztahtÚe na

dražitele J prokázanýn předkupnírn právenr nebo výhradou Zpětné koupě. Pokr,rd by přesto došlo systénlen,] elektronické díažby k

akceptaci siejného podáni (byly by systémen elektronické dražby přtjaty v napťosto stejný okamžik) a nebude-li nložno udělit

přiklep zájenrci s předkupnín právem nebo výhradou zpětlré koupě, pak soudli exekutor určí Yydražitele |osenl. Temin a lrísto
provedeni Iosováni bude omámeno v systénlu elektlonické dražby na portálu wWW.e-drazby,cZ,

xxl.
Po skončeni dražby bude v systélTu elektronických dražeb na portálu Www.e-drazby.cz zveŤe.iněno usnes€ni o příklepu, vČ.

uvedení výše nej!yššiho podáni.

xxII.
od okamžiku zveřejnění usnesení o příklepu běží účastníkůrn dražby ]!i16 pro uplatnění námitky proti uděl€ní příklepu y
délce 2 hodin, Nánitky j€ nožné soudnímu exekutotovi doručit v některé z forem předepsané touto vyhláškou pro Doklad o

prokázání totožnosti (č|. Ill. této vyhlášky). V připadě doručení náD]itek dle čl. III. této vllllášky tbrntou Llloženi rra portálu

www.e-drazby.cz nebo formou zasláni prostřednictvírrr veřejné datové sítě na adresu eIektronické podateIny exekutorskéIro ťlřadtl

drazby@exekutordecin,cz je třeba takto podané nánritky v souladrr s § 42 odst. 3 o,s,ř, pisemně doplnit nejpozději do tří dnťl

předloženínr jejiclr originálLl, případně piseDlrýnr podánin shodrrélro Zněni. K těn] nántitkátn. kteíé nebyly dle věty předchozi

doplněny, soudni exekutor nepřihliží. V případě, že budou podány nárlitky proti uděJení příklepu. tozhodne o nich soudní
exekutor usIresením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou nánlitky slrledány důvodnýnli. pokračuje

dražba pŤedposledním podáním; toto výše tohoto podáni bude obsaženo v usnesení, ktenýn bude soudnim exekutorem rozhodnuto

o námitkách, s určením okamžiku, od kterého je tnožné činit dalši podání. Dražba pokračuje do doby, dokud jsou činěna dalši

podání (čl, l. odst. 3 této vyhlá3ky). Proti usnesení o lozhodnutí o nánritkách proti udě]eni oříklepu není odvolání ořipustné.

í;.
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Po u č e n í: Proti tomuto usnesení 49g! odvolání přípustné GlstanoYeni § 336c odst,5 o.s.ř.),

tlveřei nění vyhlášky| V souladu s § 33óc, odst. 3 o.s.ř, soudní exekutoí žádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost, aby

lyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě oblryklým, a příslušný katastrální úřad, aby

lyhlášku nebojeji podstatný obsah uveř€jnil na své úřední desce.

V Děčíně dne l3.08.2021

Mgr Zdeněk Pánek
soudní exekutoť

Exekutorský úřad Děčín

Dražební whlaška se doručuje:
oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další opráyněni, povinnému, naňelu povinného, osobám, o nichž je trut znómo,

že mqjí k nemoyité věci předkupní nebo zástwní prál,o nebo výhradu zpětné kottpě, osobdm, kterym se doručuje usnesení podle §
336a, a osobdm, které již přihlásily své vynahatelné pohleddvlq nebo pohledavlE zajištěné zó§tsvnim próvem za povinným a
příshšnýui listinani je prokózaly, finančninu úřadu a obecninu úřarh, v .iejichž obyodu je nemoyitá věc a v jejichž obvodu má

povinný své bydliště (sidlo), těm, kdo D,bírqjí pojislné nq sociální zabezpečení, příspe,\ek na státni politiku zqměstndnosíi q

pojistné na ýeřejné zdrav,otní pojištění, příslušnému katqstrólníntu úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou pťtsobnoslí, v jehož
obvodu je nemovitá yěc. Osobóm uvedeným v odstallci l písm. a) soud dražební ryhldšku dorutii do jejich vlastních rukou.

ByI-Ii vóm lento .lokumenl doručen bez otisku ra?ílka a bez podpisu. jednó se o dokument doručovaný prcslřednictvtm
provozovalele poštovních služeb, kteú je platný i bez lěchto ndležitostí. Dle ust. §l7b sta:,lolského předpisu Exekutorské komory
České republilq) - kancelóřský řód, k písemné žádosti účastníku, kterému b",-l listinftý stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zqšle
el, poštol! na el. adresu uvedenou y žddosti písemnost vyhotoýená y el. podobě a podepsdnu podle § l6a nebo se předá účastníkovi
y sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Vyvěšeno {1g, 16, 08 291

Seimlto dlrn,

@D* n


