
Číslo;ednací: 0B5 Ex 6547/11-209

USNESENí
soudní exekutor JfIDr, Milan Suchánek v exekučním řízení vedeném Exekutorským úřadem se sídlem v Praze 9, Pod
Pekárnami 245110 pod spisovou značkou 085 EX 6547/11 ve věci

oprávněného: Stavební spořitelna České spořitelny a.s., Vinohradská 180/1632, 13011, Praha 3, IČ 60197609

proti povinným: JozEF BARTEK, vRcHLIcKÉHo 2943, 40747, vARNsDoRF, nar.01.03.195,
Tereza Bártková, Vrchlického 2943, 40747, varnsdorf , nar.28.08.1950

na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora, které lrydal Okresní soud v Děčíně, na provedení exekuce
č.j. 47 ExE 5380/2011-14, ze dne I.7.2011, které nabylo prármí moci dnem 14,12,2011

rozhodl na základě § 28 a 52 zákona č. I20/200I Sb. ve znění předpisů účinných do 3I.I2.20I2 (Exekuční řád, EŘ) a

podle § 336b zákona 99/1963 sb. ve zÍlění předpisů účinných do 31.12.2012 (občanský soudní řád, oSŘ) usnesením

takto:

K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučním příkazem soudlího exekutora číslo 0B5 EX 6547/11-18,
kteqý nabyl prármí moci dnem 14,12,2011, se nařizuje další dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává toto
usnesení:

L
Nařizuje se elektronická dražba (dražební jednán| k prodeji spoluvlasmického podílu ve qiši % ve společném jmění
povinného: JOZEF BARIEK, \'RCHLICKEHO 2943, 407 47, Y ARNSDORF, nar. dne 1.3.1955, a jeho manželky: Tereza
Bártková, Vrchlického 2943, 40747, vafisdorf , nar. dne 2B.B.1950, tj.:
spoluvlastrrického podilu ve výši I/a na nemovitostech zapsaných na Lv 2334, kat. území Varnsdorf, obec
Varnsdorf, okres Děčín
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se všemi součástrni a příslušenstvím (sklep, garáž).

Shora uvedené nemovitosti s příslušenstvím a součástrni tvoří jeden furrkční celek a budou draženy společně jako jeden
komplex.

DáIe stanovím:

Nařizuje se elektťonická dražba, která se koná prostřednicMm elektronického systému draž€b na adrese portálu
|rtto ://wv.exdrazby.cz.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na 5.5.2014 v 10:00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražirelé činit
podání,

Ukončení elektronické dřažby je stanoveno na 5.5.2014 ve 13;00 hod. dražba se však koná do doby, 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 posJedních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. BudouJi poté činěna další
podání, postup dle předchozí věty se opakuje, UplyneJi od posledniho učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.

II.
ostatní podmínky dražby, stanovení práv a závad spojených s nemovitostí, práva a povinnosti účastrulků řízení, dotčených
osob a dražitelů jsou stanovena usnesením soudního exekutora č.j.: 0B5 EX 6547/11-150 (veřejná dražební vyhJáška) ze
dne 3.11.2013, které nabylo prární moci dne 4.I2.20l3.
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odůvodnění
Usnesením o nařízení exekuce a pověření exekutora, které vyda1 Okesní soud v Děčíně, pod č.j. 47 EXE 5380/2011-14,
ze dne I.720II a které nabylo prár.ní moci dnem 14.12.2011, byl soudní exekutol pověřen provedením exekuce proti
povinnému. K provedení exekuce lrydal soudní exekutor exekuční přikaz prodejem nemovitostí povinného č.j. 0B5 EX
6547111-1,8. Exekuční příkaz nabyl prá!'rtí moci dnem t4,12.2oIL. Výslednou cenu nemovitostí, jakož i závady, které
prodejem v dražbě nezaniknou, soudní exekutor určil na základě posudku znalce usnesením č.j. 085 Ex 6547 /II-I37,
které nabylo právní moci dnem 28.B.2013,

K realizaci dražby soudní exekutor lrydal usnesení č.j.: 0B5 EX 6547i 11-150 (veřejnou dražební vy}rlášku), kterou stanovil
místo a datum konání draž\, označil nemovitosti, které budou &aženy a označil práva a závady a nimi spojené, stanovil
qýslednou cenu nemovitostí a nejnižší podání a vyslovil, za jakých podmínek a ke kterému dni se lydražitel stává
vlastníkem lrydražených nemovitostí, poučil oprávněnou a případné přistoupivší oprárměné a vyzval tyto osoby
k uplamění pohledávek a poučil je ve smyslu § 3369 o.s.ř., dáte vyzval osoby, které mají práva nepřipoušrějící dražbu, aby
tato uplatnily u soudu a jejich uplamění prokázaly do zahájení dražebního jednání a upozomil osoby, které mají
k nemovitostem předkupní právo, že toto právo mohou upiamit v dražbě a že toto právo udělením příklepu zaniká.

Před stanoveným termínem dražby (13.1.2014) bylo soudním exekutorem zjištěno, že dne 13.1.2014 bylo na majetek
povinných zahájeno ilso]venční řízení. S poukazem na ustanovení § 46 odst. 7 zák, č. 120/2001 Sb. (e.ř,) nelze exekuci
provést.

Dne 26.2.2014 bylo soudním exekubrem zjištěno, že insolvenční řízení na majetek povinného bylo ukončeno. Soudní
exekutor má za prokázané, že překážka konání dlažby daná § 46 odst. 7 ák-č_ 120/2001 Sb. ( e.ř.) tímto zani}da. S
otdedem na futo skutečnost rydal soudní exekutor toto usnesení, kterlým rozhodl o změně termínu dražby, neboť původně
určený termín v mezidobí již porninul.

Poučení: Prod tomuto usnesení, kte4ým se upralrrje řízení, není odvolání přípu§tr!é (§ 202 odst. 1

písm. a) zák. č. 99i 1963 Sb. (občanský soudní řád) v plamém zněn|.

Usnesení se doručuje osobám, kte{im bylo doručeno usnesení č.j.: 085 EX 6547/11-150 a dále se vlrvěsí na úřední desce
soudního exekutora.

otisk úřednho rozítko

ý haze dne 27.2.2014

VFizuje: JUDr_ Veronika Kbcová/734 &2 099

Za spránost: t
Manina Nik]ová \ . \
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soudní exekutor
JUDr. Milan suchánek v.r.

Yyvěhno dne,

Seimuto dne:
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