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EXEKUToR5KÍ ÚŘ,qo aenouN
SOUDNÍEXEKUTOR

Mgr. Pavel Dolanský
Evid.č,015
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5P, zn. 015 EX 380/09-8í

UsNEsENí
soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, se sidlem Palackého 31lz,266 01
Beroun, Česká repubtika

pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce vydaném okresním soudem v Děčíně ze dne
10.06,2009 č.j. 7 Nc 5008/2009-8, které nabyto právní moci dne 23.06,20í0, rozhodl ve věci

proti povinnému: Růžena Matoušová, bytem Žofín 5, Horní Podtuží, dat. nar.: 18.05.1965

na návrh oprávněného: citibank Europe ptc, organizační složka, se sídlem Bucharova 2641l14, Praha 5,

lČ: 28'198131

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému 42.939,93 Kč s příslušenstvím a povinnosti
povinného uhradit opíáVněnému náktady oprávněného ve smyslu § 87 odst. z zák. č. 120/200'l sb. a
soudnímu exekutorovi náktady exekuce, ve rnýši určené v příkazu k úhradě náktadů.

Na záktadě pravomocného exekučního příkazu o provedení exekuce prodejem nemovitostí povinné/ho ze
dne'1.7.2009, č.j. 015Ex 380/2009-3, ktený nabyt právní moci dne 23.6.20í0 a pravomocného usneseni o
ceně nemovitosti 015 E( 380/09 - 81 ze dne 09.12.2o'|3 se dle Ust. § 336b zák. č, 99/ó3 sb. o.s.ř, ve znění
účinném do 31.12.2013 (zák. č. 39612012 5b.) VydáVá tato

dražební vyhláška
(elektronická dražba)

l. Nařizuje se elektronická dražba, která 5e koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese:

www.exdrazby.cz

Zahájení elektronické dražby: dne 29.4.2014 V 10:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražiteté činit
podání).

Ukončení elektronické dražby: nejdříve 29,4.7014 V 1í:00 hod, Dražba se však se koná, dokud
dražiteté činí podání (ust. § 336i odst. 4 o.s.ř.) - bude-li v Dosledních Děti minutách před stanovenÝm
okamžikem ukončení dražbv učiněno oodání. má se za to. že dražiteté státe činí oodání a okamžik
ukončení dražbv se oosouvá o oět minut od okamžiku učinění oodání. Budou-li poté činěna datší podání,
postup dte předcházející věty se oPakuje. Uptyne-ti od postedního učiněného podání pět minut, aniž by
byto učiněno datší podání má se za to, že dražiteté již nečiní podání a dražba končí.
Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli
zpětně potvrzeno; podání 5e objeYí on-line v seznamtl přijatých podání a taktéž je dražiteti
potvrzeno e-mailem.

ll. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti V Podílu na společných částech %:
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znaleckÝ Dosudek ie k nahlédnUtí V detai[U dražby ve shora uvedeném etektronickém svstémU dražeb,

lll, Výsledná cena nemovitostí byla určena ve \^.ýši í42.500,- Kč (slovy jednostočtyřicetdvatisícpětset
korun českých).

lV. Nejnižší Podání se stanoYí Ve výši 95.000,- Kč (slovy devadesátPěttisíc korun českých),

V. Výše jistoty 5e stanoví ve Vlýši 25.000,- Kč (slovy dvacetpěttisíc korun českých).

Zájemci o dražbu nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu. Jistotu lze zaPlatit V hotovosti v kanceláři
soudního exekutora v sídle Exekutorského úřadu Beroun nejpozději před začátkem konání
elektronické dražby nebo !ěJrče! soudního exekutora vedený u banky Sterbank cz a,s., č.
420007770516800, Variabilní symbol 38009, specifický symbol r.č. nebo lc dražitele. K jistotě
zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahájením dražby zjištěno, že
došla na účet exekutora.
Minimální příhozy soudní exekutor určit ve v,ýši 10.000,- Kč.

Vl, Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na Portálu www.exdrazbv.cz, prokáže svou totožnost, k této
dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihtásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu
Ve V,ýši stanovené touto dražební vyhláškou v čl. V.

Registrovaným dražitetem se stane každá osoba (ízická i právnická), která se jako dražitel registruje na
portátu www.exdrazby.cz, a to bud' změnou již dříve provedené záktadní registrace na ..Registraci
dražitete" v sekci ..Můi účet", nebo se rovnou jako draŽitel registruje v šekci ..Registrace".

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost ,, Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz" (dáte jen ,,Doktad o prokázání totožnosti"), jehož
formutář je umístěn na portálu www.exdrazbv.cz V sekci ,.MŮ.i účet" nebo v informačním banneru detailu
této dražby na portálu Www.exdrazby.cz umístěného v sekci ..Moje dražbv" poté, co se k této dražbě
přihtási ktiknutím na t|,ačítko,, Přihtásit se k dražbě".

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí blh úředně ověřen nebo musí
být doktad o prokázání totožnosti v elektronické Verzi podepsán kvaliíikovanÝm DodDiso\^im certifikátem,
V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad
o prokázání totožnosti podepsán osobou Uvedenou V Ust. 5 21, 21a a2lb o.s.ř., jejíž oprávnění musí být
prokázáno tistinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož ptná moc musí blh úředně
ověřena.
Řádně Vyptněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podePsat
musí být doručeny soudnímu exekutorovi někteďm z níže uvedených způsobů a v případě, že původně
písemné dokumenty budou doručovány etektronicky, musí být převedeny do elektronické podoby formou
autorizované konverze dokumentů.
Doktad o prokázáni totožnosti nesmí být ode dne jeho Vyptnění Registrovaným dražitelem ke dni
konání této dražby starší šesti měsíců.
Doklad o prokázání totožnosti s tistiny prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný
uživatel soudnímu exekutorovi někteným z těchto způsobů:
a. Utožením na portátu Www.exdrazbv.cz v sekci "Můj účet"
b. zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to bud' na adresu elektronické podatetny

exekutorského úřadu oodatetna@exekuceberoun.cz nebo do datové schránky soudního exekutora
lD: m8dg8bj

c. Zasláním v písemné formě džitelem poštovní licence
d. osobně v sídte soudního exekutora Mgr. Pavta Dotanského, Exekutorský úřad Beroun, se sídlem

Palackého 3'l 11, 266 01 Beroun. V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na Doktadu o
ověření totožnosti, za předpokladu, že Registrovaný dražitet podepíše Doklad o ověření totožnosti
před soudním exekutorem a prokáže se mu platným úředním průkazem.

Doklad o prokázání totožnosti doručí Registrovaný dražitel soudnímu exekutorovi nejpozději í
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hodinu před začátkem této dražby.

Registrovaný dražite( je dále Povinen předložit písemný souhlas svého manžela/ky s jeho činěnim
podání na dražbě, případně s určením, do jaké výše je oprávněn podání činit. Tato listina musí být
opatřena ověřeným podpisem manžela/ky. Souhlas manžela/ky doručí Registrovaný uživatel
soudnímU exekutorovi někteným ze způsobů, ktenim se doručuje Doklad o prokázání totožnosti.

Vll. Práva a závady spojené s nemovitostí:
Na nemovitostech a jejich Přístušenství neváznou žádná práVa nebo závady ve 5my5[u ustanovení §
336a odst. ,l písm. a) o.s.ř., které by zvyšovaly či snižovaly cenu odhadu;

Nemovitosti a jejich příslušenství nejsou zatíženy závadami, které prodejem V dražbě nezaniknou;
Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoYí
zvtáštní předpisy, nájem bytu a datší věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti
Vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále (§ 69 e.ř, ve spojení s § 336a odst. í písm, d) o.s,ř.):

Nejde-ti o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní
Právo vlastníka staYby k Pozemku a vlastníka pozemku ke staYbě nebo zákonné předkupní právo,
která udětením příklepu nezanikají.

Vlll. Vydražite( je oprávněn přelrzít vydražené nemovitosti s přistušenstvím dnem následujícím po vydání
usnesení o příktepu. Vydražite( se stává vtastníkem r,ydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabyto-ti
usnesení o příktepu právní moci a zaplatil-ti vydražitet nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o
příktepu (§ 69 EŘ ve spojení s § 336|. odst. 2 o.s.ř.). LhŮtu k dop|,acení nejvyššího podání určí exekutor v
usnesení o příktepu.

lX. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty 5e mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupiti
jako datší oprávnění a datší věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných Vymahatetných pohledávek
nebo pohtedávek zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen rnýkon rozhodnutí, jestliže je
přihtásí nejpozději do dne předcházejícímu dražebnímu jednání včetně, jesttiže v přihtášce uvedou rnýši
pohtedávlg a jejího přístušenství a prokážou-ti je přístušnými listinami. K přihtáškám, v nichž tn/še
pohtedávky nebo jejího přístušenství nebude Uvedena, se nepřih(íží (§ 336f o.s.ř.).

X. soudní exekutor vyz}'vá oprávněného a ty, kdo přistoupiti do řízení jako další oprávnění a ostatní
věřite(e povinného, kteří požadují uspokojení srných pohtedávek při rozvrhu podstaty (s 33óí o.s.ř.), aby
soudnímu exekutorovi sdětili, zda žádají zaptacení srnl,ch pohtedávek, a upozorňuje, že nepožádají-ti o
zaplacení před zahájením dražebního jednání, může Vydražite( dluh povinného vůči nim pře\.zít (s 33óg
o. s. ř. ).

Xl. Soudní exekutor qzlivá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uptatnit
u soudu a aby takové uptatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebniho jednání,
a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihtíženo.

xll. soudní exekutor upozorňuje osoby, které maji k nemovjtosti předkupní právo, že je mohou up|.atnit
jen v dražbě jako dražiteté. Udětením příktepu předkupní právo zaniká. Hodtá-|.i někdo uDtatnit Dři dražbě
své oředkuoní orávo. musí ie uotatnit a orokázat neipozději do dne oředcházejícímu dražebnímu iednání
včetně. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je
prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvotání přípustné.

xlll. Vsoutadu s ust. § 3360 odst. 3 o.s.ř., soudní exekutor určuje, že v případě stejného podání bude
určen 4ldražitelem ten dražitet, který toto podání učiní jako první (bude jako první systémem
etektronické dražby přijato a potvrzeno). z tohoto dúVodu bude dražiteli, ktený by hodtat Učinit stejné
podání jako již dříve učiněné (a nesvědčí mu předkupní právo), systémem pouze oznámeno, že toto
podání nemůže mít účinky, na záktadě ktených by se mohl stát vydražitelem. u/ima dražitetů. ktenim
svědčí Dředkupní Drávo. nemohou dražiteté v e|.ektronické dražbě činit stejné Dodání. Da|.ší podání musí
být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak kněmu nebude v etektronické dražbě vůbec
přihtíženo, když etektronický systém rozliší časovou nás[ednost příhozů ve zlomcích sekundy.
Pokud by přesto doš{o k akceptaci stejného podání více dražitetŮ (byty by systémem přijaty V naprosto
stejný okamžik) a nebude-li možno Udě[it příktep zájemci s předkupním právem, pak exekutor udělí
příktep dražiteti, ktený podání učinit jako první.

Předchozí odstavec neplatí pro dražite(e, kteným svědčí předkupní právo - v případě, že bude učiněno
stejné podání dražite[em, kterému svědčí předkupní právo a nebude-[i učiněno podání qlšší, bude udělen
příktep dražiteti, jemuž svědčí předkupní právo.
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XlV. Po skončení dražby bude v systému e|.ektronických dražeb zveřejněna osoba, která učinita nejvyšší
podání v dražbě a výše nejvyššího podání. Od okamžiku tohoto zveřejnění běží osobám. které mají orávo
\2né5t námitky proti Udětení příkteDu. lhŮta 24 hodin. ve které mohou \znést námitkv proti Udě|,ení
příkteou. V případě, že budou podány námitky proti udě(ení příktepu, rozhodne soudní exekutor o těchto
námitkách usnesením, které zveřejni v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky
shtedány důvodnými, pokračuje dražba vyvo|.áním předpostedního podání - toto vyvotání bude provedeno
v usnesení, ktenl,m bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usn€sení rozhodnuto odkdy a
dokdy je možno činit datší podání,

XV. Usnesení o pňklepu se v etektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby a doručí se
osobám dLe § 336k o.s.ř.

XVl. Nezaptatí-li Vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečně určené thůtě, soudní exekutor nařídí datší
dražební jednání (§ 336m odst.2 o.s.ř.). Obmeškaný \ydražitet je z účasti na datší dražbě lytoučen a nese
ke své tíži náktady datší dražby a rozdí|,u mezi nejvyšším podáním dosaženým v datší dražbě a původnim
nejvyšším podáním.

Poučení: Proti rnj,rokŮm lll., lV., V, a Vl. tohoto usnesení mohou podat odvotání oprávněný,
ti, kdo do řízení pňstoupili jako datší oprávnění, povinný a osoby, které mají k draženým
nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a to do 15 dnů ode dne
doručení prostřednictvím soudního exekutora Mgr, Pavta Do(anského.
odvol,ání jen proti \^ýrokům Proti rn/,rokŮm l., ll., Vll., Vlll., lX., x. Xt, xll, xlll, xlv, xV a
XVl tohoto usnesení není pňpustné.

V Berouně dne 25.02.2014

Mgr. Pavet Dolanský, v.r.
soudní exekutor

Exekutorský úřad Beroun
Za správnost vyhotovení:
Mgr. et Mgr. Renata Benetková, exekutorská kandidátka pověřená s.e.

osobv. ktePjm se doručuie dražební whlóška fust. 5 336 c o.5.ř.):

Pí'm. a) citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem Buchorova 2641l 14, Proho 5 (opróvněný)
Růžena t/,atoušová, bytem Žo|ín 5, Horní Podluží (povinný),
Jokub li,otouš 5- května 1557,Turnov - tÁašov,sl1 01, Korel Matouš, Prožskó 960124,, Krasnó Lípa,Krósná
Ljpo u Rumburko,4l7 46, Lukaš llatouš, studónka 33?,vornsdorí 3,407 52, (spoluvlastníci) 

_
Český inkosni kapitól, o.s.,,Vóclavské nóm. 808t 66,Praha 1- Nové ttěsto,l10 0o, cETELEtt ČR o.s.,,Karlo
Englíše 320815,Praho 5,150 00,ČR,, GE lÁoney Bank a.s.,,Vyskočitovd t422t la,Praha 4 - Michle,l41 28,
Proíidebt, s.r-o, ApoIIo leasin? spol. s.r.o-,,o. Beniškoué 1556l í2,Plzeň}u m Gostavní věřitelé)

Písm. b) Finonční úřod pro Ústecký kraj,,velkó hradební 39/ 61,Ú,ti nod Labem " Bukov,41o 01, hlěsto varnsdorí,
,,Nóm, E. Beneše 470/ ,Varnsdorí 1,407 47

Písm. cl okresni spróva sociálniho zobezpečení Děčin,,Ruská 33l ,Děčín,4o5 42, všeobecná zdravotní pojišťovna
ceské republiky,,orli(kó 4l 2020,Praha 8,1 30 0o

Písm. d) Katostrólni procoviště Rumburk (Kota'trólní úřad pro Ustecký kroj),,Vrchlického 19l282,Rumburk,408
0 l,ceská republi ka,t 3zieqvl

Pí'm, e) lÁěsto Varnsdorí, ,,Ná.m. E- Beneše 470I ,Varnsdorí 1,407 47

zódóme obecni úřod, v jehož obvodu je nemoitost, aby whlljšku nebo jeji podst1tný obsah uveřejnil zpiEobem v
místě obwklým.

Žádáme příslušný kotastróLni úřad, aby whtóšku nebo její podstotný obiah uveřejniL na své úředni de1ce.

Usneseni o nařizení dražebního jednóní doručeno a uyvěšeno: dle ust, s 33óc odst. 3 o.s,ř. - EÚ Beroun

YyvěSno dnc:

Seimuto dne:
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