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Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána . 750 00 Přerov, Komenského 38
tel: 581 216 030 . fax:581 738 020
e-mail: urad@exekuce.cz . internet: Www,exekuce.cz . lD datové schránky: dzs9873
Pro platby povinných (dlužníkÚ) , ČSoB , Č,Ú. 175 236 496 / o3o0 ) Var, symbol: 34858,13

značka oorár.něného: 92628. Naše čj.:
103 ĚX 34858/13-46
spojeno §e spi§em

1o3 Éx 42543113USNESENI
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Víána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, po\,ěřený

provedením exekuce na základč pověření. které rrydal Okresni soud v Děčíně dne 27.8.2013, čj.37EXE368I/2Ol3-2l,
kterym b),Ia nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne l5.4.20l3- čj.
62cl562ll3-1o vy,dal obvodní soud pro Prahu l k uspokojení pohledávkry oprávněného: CDV-3, LTD., l33 Fleet
Street, -London, EC4A 2BB.Spojené Království velké Btitánie a Sevemího Irska. zast. Mgr. Marek Lošan, advokát,
adresa pro doručování: Mgr. Petr Novák, advokát, Hilleho 6, 60200 Bmo, IČo 6925812l, proti povinnému: Jiří
Ledvinka. Mostecká l236.40747 Varnsdorf, nar. 15.9,1961. vydává tuto

Dražebn í vyhlášku
o provedení elektřonické dražby nemovité věci

l.
Dražebníjednání se koná prostl'ednictvim eIektronického systému dražeb na adrese:

www.okdrazbv.cz
obhlídka dražených nemolitých \,ěcí (dále jen ,-nemor,itosti'') se uskuteční dne 23.4-20],4 v 15:30 hod. na místě
samém na ulici Mostecká č.p. l236, Vamsdorf, okres Děčín, a to pouze pro předem zaregistrované ájemce. Regi§traci
k obhlídce lze provést na rvebu q143p\ggg3l v sekci Dražby nemovitostí a to vždy u konkrétní vybranó
nemovitosti. V případě. že se na obhlídku nezaregistřuje žádný ájemce, obhlídka se neu§kuteční! Sledo\,ání
elektroniclé dražb1 je veřejné piislupne.

Zaháiení elektronické dražby: dne 30,4,20l4 r, l3:00 hod (od tohoto okamžiku mohou držitelé činit podání).

Ukončení elekttonické dražby,: nejdřive dne 30.4.20l4 v l4:00 hod. Dražba se však koná. dokud dražitelé činí podání (§

336i odst. 4 zákona č. 99/l963 Sb,, občanský soudní řád, l, platném znění (dále jen ,,o,s,ř.")) - bude-Ii v poslednich pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončeni dražby učiněno podání. má se za to, že úažitelé stále čini podání a
okamžik ukončení držby se posou\,á 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 by|o učinéno
další podání má se za to. že dražitelé již nečiní podání a dražba končí ( § 336 odst. 2 písm. c) o.s.ř.).

II.
Předmětem dražbyjsou následujicí nemovitosti povinného ajejich příslušenstvi:

Lv 5698
KÚ pro Úsreclcý kra1, KP Rumburk
okres:Děčin
obec:vamsdorf
Kodkú:77697lVamsdoíf

Podí|: l/1
Jednotk},
Č,p, č ]ednotky ZpUsob §4]žiri

pozemku
123619 Byt 569] byi z, 7145145733

Vymez€no v: Budo\a Vamsdori č p 1236, LV 569], b}t,dům na paJcele 6'ló] a parceh,ó4ó3 zastavěná plocha a nádloří 24.1m2 Podil na
spo|ečných částech domu a pozemku 71,15/45733

Pří§lušen§Ní D€movitévěci, kterého se €xekuce týki: neni.

Shora uvedené nemo\'itosti tvoříjeden f'unkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.

Ill,
Pořadové čislo dražebního j ednání: l. kolo

Na LV T},pJednotky Podil Ďa společných čáslech domu a
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IV.
Výsledná cena dražcných ncmovitostí ajciich příslušenství činí částku 425.000.- Kč,

V.
Neinižši podání se stanovi T,e výši dvou třetin l,ýsledné ceny dražených ncmoýitostí ajejích příslušenství. ted} na
částku 283.333, - Kč.

Vl.
Výše jistoty se stanovuje na částku |00.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatitji§totu
nejpozdč.ji 2 dnl,před dražbou v hotovo§ti v Exckutorském úřadě v Přcror,ě. soudního exekutora JUDr. 1'omáše Vrány
nebo na účet 24479j959/0300 vedený u ČsoB, a.s. pobočka olomouc. variabilní slmbol l l0j4858l3.jako specitjcký
symbol použije zájemce rorlné čislo nebo IČo, K jistotě zaplacené límto způsobem lze přihlédnoutjen tehdy. bude-li do
zahájení dražb), zjištěno_ že došla na účet soudního exckutora. Do elektronické dražb) budou připušrění ien dražitelé,
kteří Zaplatí dražební j istotu,

VII.
Věcná břemena. r,ýměnkr a nájemni. pachtoYní či přcdkupnípráva, která prodejem nemovitosti v dražbě nczaniknou:
nejsou,

vllI.
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovito§ti s přislušenstvím drrcm následujícim po doplacení nejvyššího
podání. nejdříve však po upl;,nutí lhůt1, k podávání návrhů na piedražek. BylJi \,šak podán takov}i ná\,rh. nemovitost s
příslušenstr,ím lze přeYzít dnem náslcdujícím po dni. kd) b},lo piedražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se
stá\,á \,lastníkem vl,draženi ncmovitosti 5 příslušenstvím, nabylt1-li usncsení o příklepu prární moci a zaplatil-ii
nejl,,lšší podání. a to ke dni vvdíní usnesení o přiklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím.
nab11o-|i usneseni o přcdražku právní moci a přcdlažek b1l zaplacen. a to ke dni jeho vydání.

Ix.
Iixekutor v;,zllá každého. kdo má práVo, ktelé nepřipouští dražbu (§ 267 o.s,ř.)_ abl,je uplatnil u soudu a ab."- takové
uplatnění práva prokázal ncipozdčji přcd zahájením dražcbního j ednání. a upozoniuje. žejinak kjeho prár,u nebude při
provcdení výkonu rozhodnutí přihlíženo.

x.
Termín prokázáni podání vl Iučovací žalob1 jc stanol,en na 7 dní před konáním dražebniho jednáni._

Xl.
Soudni exekutor vyzýl,á každého, kdo má k nemovitclsti nájcmní či pachtovni právo, výměnek nebo lěcné břemeno
nczapsané v kalastru nemo\itosti. které není uledeno !e r,ýroku vIL této dražební \_lhlášky, ncjdc-li o nájcmce bytu.
rl'měnkářc, jeJi součástí výměnku právo bydlcní ncbo oprár,něného z včcného břemene bydlení. ab) takové prá\,o
soudu oznánril a doložil ho listinami. jinak tako\,é prá\o zanikne příklepcm ncbo l připadě zemědělského pachtu
koncem pachtovniho roku.

XII.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty. kdo do řízcní přistoupili jako dalši oprávnění. a dalši r ěřitele por,inného.
že se mohou domáhat uspoko.jeni .iiných vymahatelných pohlcdár,ck nebo pohledál,ek zajištčných zásta!,ním prá\em,
než pro ktcré byl nařízen r,ýkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí neipozději do zahájení dražcbního jcdnání a přihláška
bude obsahovat náležitosti podle § 3jól odst ] e ] oSŘ, K přihljškárn. r, nichž výšc pohlcdál,k} nebo jejího
přislušenstr,í nebude uvedena. se nepřihlíží (.§ 336fo.s,ř.).

XIIl.
Soudní e\ckutor upozorňujc oprár,nčného. t_v. kdo do říZcní přistoupili jako další oprálněni. a dalši rěřitele a
povinného. že mohou popřít přihlášcnó pohlcdát,ky co do jejich pravosti. \,ýše. zaíazení do skupin;, a pořadí. a to
nejpclzdčji do 15 dnú ode dne zreřejnění oznámení podlc § 336p odst. 1 oSIi. ncbo \ tčžr, lhuté žádat. dh] k rtlz\,ťžení
rozdčlolanó podslat), br lo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednáni učinčným pozděj i se nepřihlíži,

XIV.
Soudní e\ekutor upozorňuje dlažitele. že se nepřipoušti. ab;, nejllšší podirní b)lo doplaccno úrčrcm sc zřízcním
zj ,tll n iho prjl,.r rta r 1Jr lženj ncm,,r iLosti.

xV,
Soudní exekutor upozorňuje osob1,. které ntaií k nernolité r,ěci předkupní prár,o nebo \ýhfadu zpělné korrpě. že ho
mohou uplatnit.ien l dražbějako dražitelé a že udčlením příklepu předkupni práro ncbo \ýhrlrda Zpčtné koupě zanikaji,
nejde-li o předkupní ptá\o staYebníka k pozemku nebo rlastníka pozcmku k prá\u sta\b). přcdkupní prá\,o rlastníka
sta\b) k po7ťmku a \ lastn íka pozcmku ke stavbě nebo zákonné předkupni práro. ktcrá udčlcním příklcpu nczanikaji,
Přcdkupní právo nebo \Ýhrada zpčtné koupě musí být plokázán}, nejpozděii přcd zahájcním dražb1,
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xVI.
Způsob elcktronické dražby (§ 336o odst- 2 písm. b) o-s.ř,):

l. Dražby se může áčastnit ien ťcgistrovaný ověřený uživatel portáIu lrrrrr .o kdrazbJ , cz .

2. Povinný se nesmí účastnit dlažby jako dražitel, Povinný se po předchozí r,egistraci může jako or,ěřený
uži\atel portálu DuLqkt4Zb}.§Z účastnit dťažb} r,postavení povinného a přisIuši mu právo podat námitk1'
proti udělení příklepu.

3. Dražiteli nebo povinnému, ktclj nesp]ňuic tcchnické podmínky pro řegistraci a následnou družbu. exckutor
umožní na předchozí píscmné vl,žádání r, sídle úřadu přístup k technickému lybal ení.

4. Na poltálu \\ $ \\,.o kdrazb\ ,cZ l sekci připlavované dražb; si ovčřený uživatcl z\oIi nemovitost. kterou chce

dražit, Do dIažby se o\,čřcný uživateI ponálu rnusí piihlásit iako dra
5. Z administrativních důvodů doporučujeme přihlášení k dražbčjiž současnč s odeslánim dražebníjistot1'. _Tiž

v tento okamžik musí dražitel zv,olit. zda bude díažitjako prostý dražitel nebo dražitcl s předkupním prá\'em.

ab;, bylo možné jeho přcdkupní ptávo přcd dražbou ověřit a povolit. Postup pro přihlášeni je patrný

Z dražebního manuálu vsekci,,Jak dřažit" na poňálu www.okdrazby.cz. Po zahájení dražby'není
možné přistoupcnídalších dražitclů, kteři se do zahájení dražby nepřihlásiliI

6. Po připsáni dražebníjislot) na bankorní účet exekutora a splnční podmínek účasti na díažbč dle drťební
vl,hláškv je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.

7. V tcrminu pořádání samotné dražby j'tž přihlášený dlažitel u konkrétní <1ržb;, pod svým uživatelským
jménem a heslem můžc od okamžiku zahájení dražby přihazovat.

8. tjčinilo_Ii současně \,ice dražitelů stcjné nejYyšší podáni. udělí soud přiklep nejpn,e tomu dražiteli, ktcrému
svědčí předkupní prár,o ncbo výhrada Zpětné koupě. Dorovnávat na podání jiných dražitelů smi jen osoba
s přcdkupním prá!,em ncbo v jejíž prospěch b1,1a zřízena v,rihrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udčlen.

udělí.iej dfažiteli, ktery podáni učiniljako první. Ustanovení § 336j odst. l vět),druhé se nepoužiie,
9. Způsob určcní rydražiLele v případě podle § 336j odst. I věla druhá o.s,ř.: Při shodč podáni bude vydražitel

určen losem. Los mezi osobami s předkupnim plár,em. které učinil;, shodné podání sc činí elcktronickým
losem z čisel l až 99 na základě kliknutí užil,atele ihned po ukončení eleklonické dražb; nejdéle !c lhůtč 5
minut- Dražiteli s !lšším \,},losovaným číslem budc udělen příklep.

l0, Příhoiry se činí íak, že do příslušného okénka dražitel \,_",píše částku přihozu (musi být stejná či v_všši ncž
sLanovený minimální přihoz určený dražebrrikem. jinak sc podání s částkou menší než minimální příhoz
nczobrazí a má se 2a to. že ncb)lo učiněno). klikem na tlačitko přihodit je podání učiněno a zobrazí sc jako
ncjvy,šši podáni spolu uživatelským jméncm dražitele, celkovou částkou a ul,cdeným přesným časem
příhozu.

ll. Příklep lze udčlit tomu. kdo učinil nejvyšší podáni a u nčhož jsou splněny-, další podmink) stano\cné
zákonem( §336j od§t. 1 \,čta pn,ni o-s.ř.)

l2. Po skončení dlažby oznámí c\ckutol plostřednictr,ím slstému elektronických dražeb osobu, která uČinila
ncjlyšší podání r dražbč a výši nejvyššího podání.

l3. Dražitelům. kteďm neb},l udčlcn přiklep se vrátí Zaplaccná j istota po skončení dražb),.

14. Usnesení o příklepu sc v elcktronické podobě zlcřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a

doluči se osobám dle § 3j6k občanského §oudního řádu (§ 336o odst.2 písm. e) o,s,ř.)

l5. Termín, do kterého v)dražitel musí sdělit, zda budc nejvl,šší podáni platit úr,ěrem sc zřízením zástavního
prár,a k r,l,dražené ncmovitosti: doplaceni úvěrem se zříZením zástavniho ptáva (§ 33ól odst.'1 o.S,ř.) \'tóto

dražbč se nepřipoušti,

P o u č e n í: Proti tomuto usnescní ncníodvolání přípustné,

V Přerotě dne 7.3.201,1

MgL \rlaslimil Kocián. exekutorský kandidái
po\ ěřen soudnim cxekutolem JUDr. 'fomášem Vl,ánou

Drnžcbn i \l hlaška se doručujč lxoprá\nčni.lxpo\nrn}:l)imanželpo\inného:l\osob)splcdkupnimprá\em.!ěcn}írprá\em.n.'ijcmnín]
prá\,em: l\ osobt. ktťré Fřrhlásil} \) mahatelné pohlťda\k},.l\ osob_v. ktťré přih]n5ih pohicdá\,§ za]lšlěnó
záSlavnim plá\ em,lx l]nančni úřad.l\ ol,ecni úrad (\]Věsll na uřednidesku),I\ orgjn OssZ.]\ zdía\orni
poIlšťo\ na.l\ katas!íálni úřad_lx obecní úiad obce s íozŠiienou působnosli. \,jehož ob\ odu ]č n.nrouloý §]l,ÉslL
na uředni desku):lx \fvčšcni na úředni dcsce

5einiuio dne,
/-: .(_|a \,


