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DRAZCBNI VYHLASKA
tl,í83i?013

DíaŽebnik CZ Drážby a.s. , lČ: 2870í259, i,,1kové nám 3097/37, 400 0'l Usti nad Labem, zapsany v obchodnim íejsťiku vedeném
Krajskýrn soudem vÚsii n,L-, V oddíle B, v]ozka 2041, čislo koncese č.j.: Žoulzaqtzoostu\l, iydaná Zrvnostenským odborem
Llagi§tlátu mě§ta Úsiinad Lábem, dne 3.7.2009, jediajici ing Janem Ku8ccm, př€dsedou předslavens-iva, Ťel.,42a477 Ó11 414,Fax:
+420 477 011 414, info@cldrazby.cz, \ťww řdí?.by,cz

vyhlaŠuje

podle u§lanovení § 49 zákona č, 26/2000 sb,, 0 Veiejných díržbách, na návrh navrhovalele Peka Bárl|ka, Bar, 29.4,1975, byien
Koia,ova ali22,405 0? Dói:.l Vll chícctvlLe

konáníveřejn é dražby nedobrovo|né opakované

1.

llrl§lo, dáturn a čas áhnjeni dlážby

Díažba se koírá dne 28. dubna 2014, v 1. patře budovy PB - cenirum, č.p. 3og7B7, Mirové náměsti,400 01 Ústínad Labem.
Záhájenídražby blde v ,l0,30 hod píoved€no prohlášením liciiáiora ipo Ukonóenízáp'§U účastniků dražby), že zai}ajuje dražbu.

2.

Zápis účaslniků dražby

Zápis ú&stn ikú dražby §e koná V mislé konán' dlážby dne 28,4, 20] 4 od 10:00 hodi;r do zalráj€ni dražby.

3.

Dl!žník, v'aslnik . záslavce, označeni a popis předmětu díaiby

Dlužníkem navňovatele je paní Vendlle Vildová, §al, 1.7.1977, Homí nábřeži 864,4c7 47 Varnsoorf, nová adíesa: seifcrto!3 1799,
407 47 V3rnsdori,

Nemovitosii, kleré zajišťlji pohledáVku navll]ovalele veiejí]é diažby r}edobrovolné opakované, tteré j§Ou př€dmětem dražby
nedobrovolné opakované, jsoN ye y]ástniclví pani Venduly Vildové, na,,1,7.1977. Horni nábieži 864,407 47 Varnsdoíí, nová adresa]
seiíeílova 1799,407 47 Varnscod,klerá jc zá.Oveň záslavccm,

Předměten dražby jsou §to nemovito§ti, tak ,jak stojia leží":
. Pozemek parcela č. 6?75 o výměie 394 m2, díuh pozemku zastavěná plocha a nádvoři, .jehož součá§tije na něm

§tojicí budova č.p. 864, část obc€ Va.nsdorf, způsob využití rod. dúm,

yše nernovitosli Vedené na LV 844, kat. území Varnsdod, obec Va.nsdorf, okres Déčin.

Popis §taVu předmétu díažby a jeho přislušensiJi , jsou Y nčm U!,edeny údije pOUZe podle dosfupnýčh inforri3ci_ Navrhovale] Za
ne§p.ávnosl lakových úda]ů zcela neodpovídá.

Jedná se o rodinný, dvoupodlažni, částečně podskíepený dům s púdnim prostolem pod sedlovou střechou, kle.ý re vhodný i

pro dvougeneťačni bydleni. obj€k1 byl postaven okolo roku 1920, jo zděný na betonových základech bez izolaci a má dispozici
6r2 s přislušenstvíín, okna isou v 1.NP dřevěná dvojitá, ve 2.NP isou plastová, Vytápěni je ústředni s kotlem na p€yná paliva.
0o obj€ktu je zaYedena vod3, kanalizace a €lgktro z veiejných síti,Technický stav doínu je dobni, vyžrduje však menši úpravy
a řnodernizace. Příslušenstvi domu tvoři Yedlejší stavba se zast. plochou menši než 25m2. Na pozemku ie dále garáž,

C7 Di.2i; e s §ll3n3 ] N/ló3/2c l3
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Nomovilost je

Pozn.: Znalci nébyl lmožněn piistUp do nemovito§il.
Uplné Zně1li znaleckého posudku naleznele na $/ww.czórazby.c7,

4,

?íáua 2 áyazky váznoucí na př§dmétu díažby

JsoU zde uved€ny údáje pouze podle dostupných iníOmaci- Navrhovai3i za í]espíávnost takových údajů zc€la neodpovidá,

. Záslavní práVo Zřizené n6 základě Zásl3vní snlou}y ze dne 18.1.20,13 vc prospěch Petla Bárliks í]ar.
29.4.1975, Kollérova 4112?, 4a5 02 Déčin vll - chroohvice, k Zajišlěni pohladávty a budoucich pohledávek ve
yý§i 348,000,-Kč § pií§lušen§tvim. Vklad Zástavniho plává byi povolen rozho{inutim Kataslrálílho ůř6du plo
Ustecký klaj. Krtastíální pracovišié Rumburk, č-j. V-89l2013-531, právni účinky vkladu vznikly ke dni 18.1.2013,

zástavni právó 2apsrné V kaia§lfu neínovit0§ti 6 !ážnouci nB piedmélu díažby neov]i!ňUje hodnotu předmélu dfažby, píotože
v solrl3dU § § 58, odslavec 1 Zákona č. 26/2000 sb. v plalném znčni s přechodem vla§tnictví k předmětu dřažby zánik;.

c§oby, které maii k předmětu dražby piedkupní plávo, j§ou pov]lrny doJožit dražebnikoYi své píávo lislinami V originále nebo úředně
ověřeném §pise, a lo do zahájení dÉžby, Jinák je ne|že v dražbě Upla|nit, Dražebni věřitelé m0hou U dražebnika piihIásit své
poi edávky v souladu s U§iano,1enim § 45 Zákona č. 2612000 Sb,, čimž neni d§tčeno ustanoveni § 57 Zákona ó. 26ž000 sb,

cena piedmětu dražby

cena předměfu dražby byla zjišlěna posUdkem soud8iho Znalc€, Znaiecký posud€k podala áalkyně jmeno€ná rozhodnuiim Kíajského
soudu VU§ti nád Labem že dne 2,1.4_1987, pod č, j.2341í87 Pro zák]ad í oboí ekonon]ika, odvělvi ceny a odhády nemovilosai- §pec.
nemoviio§li, ln§. 

'ýarcela 
odstrčilo\,á. Bysiřická 427, 417 31 Novo§edlice, posudek Ze dne 4.,11.20i3, pod čisl€m 26621135/2013, a t0

na částkU 1.000.000,00Kč §lovy: .Jedenm jlionkofunčeských

§.
Nejnižš' podánia minimální příhoz

Nejnižši podání čini 420,000,"Kč, slovy: Čtyřisladvacettisickorunčeských,
Minjmálni přihoz byl stanoven na částku 10.000,. Kč.
Učaslnici dražby čini svá podánj v Korunách českýclr,

1-

Prohiidka piedmétu dražby

Proi]idku předrněiu drazby st2novuie draž€bnik v lóchio tem'nech:

1. 
'ermin 

dne 14.4.2014 ve 14:00 hodin
2. Termin dne 15.4.2014 ve 14;00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kierá je předmótem d.ažby.
lnfořnace k próhlidce sděl' odpovědný makléř spoiečnosli 62 Díažby a.s,, Ústi nad Labe , na tel. n6 233 968.

Pok|d v|a§inik nebc osob§, která nrá př€drněi dražby v d*eni nebo nájmu, neumožni iádnou proi}|idku piědínélu dražby, bude
prohlidha provedena V íánci možnosli.

8.

Díaž€bni]|§tota

Dražebníjistota byla stánov€na na částku 100,000," Kč a musi být uhrazena:

a. bankovnim převodem na účet dražebnika ói§]o účtu {350730001/5500 vedený U Ráifíeisenbank, a, s., vaíiabilni §ymbol

účasinika dl3rby: í}2ická osoba - Rc, prán cl,á ósOba - lÓ. Dok'adem o složeni draž€bni jistory j€ pokiadni slvženka nebo
yýpis ž úót! n.bo potyženi ba.ky c odepsáni čásť(y ve výši dlažebni jisloly ž ůčfu odesilalele ve prospéch výš€ uvsdeného
účtU.

c: i,ržbl a. s sta.a 2 Nl1&],20j 3
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b. v t1olovosli Y mi§té a v d€n konání dIažby pied jejim zahájenim, pokld je drážebnijistola stanoYena ve výši m3ximálně

350.000,-Kč, Dok]adem o složení dražcbni jistcly je pok]adni nebo jjný dokLad vYi,ot3Vený dražebnlhem,

c. v hotovosti k rukám dražebnika na adrese Míloýé náméstí 3097137, 400 01 Usti nad Labenr, pokud je díaŽebnijistota
stanovena v€ výšl maximálně 350.000,-Kč. Dokladem o složeni díažebni jistoly je Pokladn; nebó jiný doklad vyholovený

dražebnik€m,
d, formou bankovní záruky za zaplaceql díažebnl ilStoty, Úcastnik dražby ]e povinen ve lhůiě pío §l0ž€ni dražebni ]istoly

piedal dlažebnikcvi Originál zÉručni listiny. Záirčni listina musi obsahoval plohlášeni banky, že u§pckoji bez yýhrad a

námiiek věřitel€ {dražebnika) d0 Výše 100,000,- Kč, jeslliže dfažebnik piselnně oznámí banco, že dlužnik (\rydíaŽiiel) zmaňl

dražbu ZárUčni listjna ne§ín] obsshoval žádná U]€dnán], klelá by ]akýmkoliv rpůsobern omezi|a dražebnjk3 Uplalnjt §va praVa

]akým]k0liv podminkami, ani nesml obsahcval žádná ujednáni, klerá by ukládala dražebnikovi jakéko];V povinnosti, vyima

poyinnosti oznámit bance zmařeni dražby dllržnikem, jeko jsou předchozi VýZVy apoc., eni nesmí obsahoval Uj€dnánÍ, kieré

by Umóžňoval0 banc€ vznéstjakékol]V ndmitty či !"ihlady. lyima námilky, že ožnáme8i o zmaŽeni dlaŽby bylo uČiněno aŽ po

piatnosli bankcvni Záíuky Bankovni Záíuka m|5í být p]ainá minin]álně 30 onir p0 skonóeni nejzazšl lhŮly plo úhradu klpni

celly. Draž€bnik bude v záruóni listině označeí] ná§ledcyné: cz ?ftžby a s. l,4i:ore nám, 3097137, 400 0l US]í nad L3bem,

tč: 2slotzss, Bant0vni záruka musi býl vystavena bankotj, ktelá mi oprávněni od ČNB půs0bil na úZ€mi ČR n ťnusj býl

vyslaveBa v čcskóm nebo slovenském iazyce.

Lhůia pro úhradu dražebniji§to8 začiná dnem podpi§ll této díaž€bní vyhlášky a končizahájeniín dlážby.

VJácéní díažebni jistoty
Účasinikijnr d|ažby, kteii se neslanou vydražiteli, a složilj dražebni jislotu na ůčel, se vraci dlažebnijjslola bankovnim přcvodem na

účel. z kteíého dražebník ]islolu obdlžel, piipadiě na úael, ktelý účaslnik Uvede po slonaeni dražebniho jednáni, a to do třech

pfacovnich dnů ode dno konáli draiby. V piip3dé bankovni záruky lráii dražebnik Zár!člri lisliny á to be? zbyiečnéh. odkladu, Nebyla-

]j dlaž€bni jlstola složena n€ účel, Vláii dražebnik účastnikovi dlažby, kle.ý předmět dražby nevydíaŽil, sloŽenou draŽebnijistotu b€z

žbyiečného odh|adu po skonaeoi dlažby.

9,

účast na dr?žbé

Úóaslnik dražby ie před zahájenim dí3žby poYineí na vyzvání díažebnika nebo osoba jim pis€mně povéřesá

a} doložit svou totožnost platným průkazem lotožno§ti
bi v piipadé piávnický.h osoi do]ožil originálem nebo oyěřénou kopií výpisu z obchodního rejstiikufiineho' 

relsliiku, ve ktelén- j9 právnická osoba zapsána}ne sta.šim š€sli mésicú, že jS§U opíáW]ěni j§rénem irčaslnika jednal

c) v připadě :asloupeŇ na Zék]adó plné n,]cci pak i písemnou plnou moci opatřenou Úředně ovéř€ným podpi§ern

zmocn|lele
d) doložit čestné prohlášení, že nejsou ve §my§lu přislušnýclr uslanoveni § 3 a § 36 zákona č. 2612000 §b. o§oba3ri

q,]oúčenými Z díažby, v piipadč zasloupeni na žák]adě p né mod pak česiné prohláše8i zmocnitele - úcastníka draŽby, ř
žmornitel nenioscbou vyloučeaou Z dí3žl]y, pokud takové prohlášeni neni součásti plné mod

e) dál s? Zapsat do §eznamu účastnikú dražby
í) Způsobem slalolgnýn v díažební vyhlášce doložjt složení dížž€bnijistoty
g) po proká_,ánj slože,li dražobnijistoly př€Vzit díažebni čislo,

1,1im0 účastníků dražby a pí3.ovniků při§lušnéhc živno§lenského ťrřadu a Minisleíslva prO mistni rozvoi, pověiených konlrolou díaŽby,

můž9 býl dlažbě pailomna každá osobá,

účastnici cla2by a oslalni piilomlri na dražbě jsou v pnibah| j3]ih0 konéni poYinni l]efušit píťbéh díažby chovánjm 0dpoíuiicírn dobíým

mravúm a dcdižovat dlaž€bni iád, klelý bude Yyvěšen přec vch0dcn] do mislncsij, Vn]ž §e koná draŽba V době 7ahájeni zápisu

účasiniki dlažby.
10.

Úhrada ceny dosaženó vydraženim

Vydražiieleor §ložená dráž€bni jisloia a ]eji piislušensl,/i se ZapŇílávaji vydraž]te|i na ce|Ll tlosažcnou Yydraženim. Zbývajici Část

cóny dosažené vydraženim je'vydražitei povinen do 1oti dnů od skončeni dlažby Uhradit dražebníkovi, pokud ale neni dále

stanov€na jiná lh!]ta k úhíadě ceny dostažené vydražením.

J._l] ce|a dúsažená vydlaž€ním Vyšši n87 5 000 000,00 l(.,, je Vy.ražiiel povllen rhlaci1 c€nL] do§aženoú vydraŽen]n] do 30 dnŮ od

§kcnčen]dlažby,

cena dosažená !rydíeženin] může býl vydražilelcm uhtazen:,

cZ Dl?žúy. §, siÉ.a 3 Nň83ž013
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. v holovo§tj složenirn na účet dlažebnika číslo účnJ €50730001/5500 vedený u Raifíe]senbank a.s-, variabilni symbol iV§)
idenlifikačn] čislO nebo rodné čislo účastnika dražby,

. v hclovosti v kanc€lařj dražebnika. va.iabilni sYmbĎl |VS} lnd8ntjílkační čislo nebo rcdné či§lo účastlrika draĎy, jestliže

Zbývaji.ičá§l ceny dosažené yydražen]m neni !ryšši n9ž 35!,000,,'(č,
. přev0dem Z účtu U bánky ve prcspéch účlU dražebnika či§lo účlli 4350730001/6500 Vedený u Ra|fieis€nbank a.S,, valíabjlni

§ymbol (V§) ideniinkačni čis|c nebc rodné či§|o účaslnika d.ažby,
. pOštOWi poUká:kOU na účci dražebniká Ďislo účtu 435073000115500 veťený u Raifieisenbank e.s., vaí]abiini syínbo| lV§)

jdeniifikačnid]s|o nebo rodnó čjs]o účaslnika dražby.

Byla,li Vydražtelem siožsn3 dražebni jistota Ve íormě bankovni zárukr, ]e vydr3žitel povjnen uhíadil cenu dosaženou vydraŽ€nim

v p né Výši v lelminu a §p]ainoslj něk|erým zs Zpúsobů uvedený.h v tomlo búdé Díažebnik j€ pak povílren bez Zbyieňéhc odkladu

po uhrazeniceny Vráli! vydlažileli ZánJčni listiny,

cénU dosaž€nou Vydíaženim nelze uhradil žapočlenim, rovněž plalba směnkou, pla|ebni kaňou nebo šekem ]e nepiipu§tná.

Uhradí.li Yydíažitel cenu dosaženou vydražením v teíminu splatnosti, přechází na ně,ivlastnictvi přědmělu díažby k okanŽiku
udělen i přiklep!.
Nebude"li celk0vá cena dosažená vydraženía žapia.e|a á nebo piedmól díažby Vydlaži osoba Vyloučená z dIažby, bi]de draŽba

Zmařena. Vydražiiel, kieíý znraiil dražbu, n€nabýlá vlastniclvi k piedmčfu dlažby- §lož_ená d.ažebníjistola bude použita díaŽebnikem

k únradě nakladů zmařeflé dražby. popiipadé nák'adú cpa'{ované dražby Po úhracě nák|adů dražby a opakované díažby §e Zbýv3iici

část vraci rydražj|eli, kieú 2půscbi] žmařč|idlažby.
Náklady §poj€né s pievodem piedmětU díažby do vlastnictví vydražiteíe (poplatek za Vklad do kátastru nemovitosti), ne§e

v,dlažiiel, .' í1,
Výčet přihlá§ených pohledávek dražebnich věiitelů

Pelr Bártik, nar. 29,1,1975, byteín Kollárcva,{1i22.405 02 Děčin Vll - Chrochvice. ]akO návrhovatel dražby a záloveň draŽebn:Yěiilcl

přihlašUje svo]] pohlecávku vz|jklou Z€ snr]ouvy o pújčce uzáviené dne 1B,1.2013 Ve výši 417,§00,00Kč spolu s Úrokem z prodleni ve

výši 7.05.Á roóně ž čóstky 348,000,00Kč 0d 19.4,?013 do Zapla,:eni a dále se §m|Ufij pckuiou Ve yýši 0,05y0 denně zřsiky
348.c00,00Kó oi 19. d!bn3 2c13 do zaplacsnl a náklady rozhodčiho aiz€ni ve ýyší 20.880,00Kč na základě RozlrcdČiho nále7u sp,Zn

01t]6l2013 ze dne 26 8,2013 Vydanéhó rozh3dc?m JUDi. Mřos]áveřr Hlavn]čkou, Po|ilicl(ých vězňů 21, Plalra 1, poboč*a v OéČině lV,

Plzeň§ká ,1700§,

Ke dni vydáni iélc dlažebni vyhlášky nepřjhlásilžáqný dalši dražebni Věailei sťou pohledáVku.

12.
Podrnínky odevzdáni piedmétu díažby vydražiteli

Jestliže naby| vydíažilel ,rlastniclvi k piedmé:u dlažby, dle § 53 zák č 26/?000 sb.. je dnžebn]k poYinea piedat vydrdiiei předměl

dražby a hsiny,'kt€lé O§vědcují vlasdiclvi a j§cu nezbylné k nak|ádáni 5 piedn]ěl€rn drsžby nebo o§vědčlji jiná púva vydraž]iele vúČ]

piedrnolu drazby Bývalý vl;shjk je povinen po piedložení potvžení o vla§t,rictvi a doloženi iotoŽ8osti YydíaŽitele bez

žbyteóného ooitaou preoat vyuraiiteii předmět dražby, O pi8dáni pi9dmótu díúby bude §epsán píctokol 'Předáni př€dmětu

dražbť, který podepiše dražebnik, býValý vlashik a vydražilel

Veškeró náklády spoj8né s předánim a pievzeiim předmčtu dražby n€se vydražii€], vyjma nadbylečnýclr nákladŮ vzniklýčh z dúvodŮ na

strané bývá]ého vlaslníká nebo dlažebnika-

Neb€Zpeči škŇy na pi€dmalu dražby piecháZ] Z je]jho díále]e na vydražilelÉ dn€sr plsdári piedmělu dražby, týŽ d€n přgclrázi na

Yydíaž]tete fiJpověcno§i Za §kodLJ žpl'lscbenou v souvi§lcsti s pieíjmčleň dražby. Je-li ,,rycmžitel v prod|eni § přelzetím předmétu

dÉžby, nesč n6b.ZFeči škocy a odpoliednOst Z2 §kod! Vydražitel.

13,
Upožornění pío díažebni věřitele

Draž€bní věiil8ló rnohol u cražebnika do 15 dnú před žáhájenim dražby pilhlá§ i sVé pohledávky včeiné přislušen§tvi ke dni kcnáfli

dlažby a d0|0žii jťj]ch lznik a Zajištěni píáVeí] k pi§dmětt] dl;žby lisiinami vorigínále nebo v Úiedně ověřenen] opjse; podpis

dr3žebniclr vči]te]i n3 pihlašeni pohledávky nU§i být Uiedně c!éíen| linr neni dolčeno ,JslanoYeni 
§ 57.'ák0na č, 26ŽOc0 §b.

14,
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závěíečná ustanovéní

Veškelá práva a povinno§tj dlažebniká, úfuslniků dražby idalšícir osob, které budou na dražbě piiiom0y či jeiióž píáva budcu

provedenim díažby dotčena, Y této 'Dražebni vyhlášca' neuvedená, §€ iidi přislušnými lj§lanovenlrni zák, ó . 26/2000 sb, a Zákony

§oUVi§.jjcimj.

Tato dražebni Vyhláška byla Vydána dražebnikem niže uvedeného dne a bude Ve lhůtáó stanovenýCh zikonem č, 2612000 sb. o

veiej,lýc\ d€žbách před Zat,ájenirr d.ažby

- zveiejnéns na úiedflide§ce n]ěslá Vamsdoí a Ů§ti nad Lábem
- zveiejněna |a cenlrálni adrese , Www.centl3lni-adleša,ci
- Zasliná osobám uvedenýín v § 43 odstavec 5 Zákofla ó. 26/2000 sb,

T3l0 dražebn! vyhláška b{]de v}věšená spolu se všeíni jejiíni připediými doda*y před zaháienlm díažby Ve veřeiné piisiupné Čásli

obiekl!, v némž sé dražba koná.

stejnopis díažebni vYhlášky Uložený u díažebnika je podepsán dražebnjkem, jehož podpis j€ úředné ovéřen,

V ÚstiOad Labem, dn€ 20.3.2014

ť? §re,ři:3r a.s,
i];fu\! jl.:i. :!.j: _1j_ i|.]'J ] i Ulii lill_

iL:: :s; !: :_ili,l::i.. -,]]i] ór] jl] 9i4|i]r |.]:i_li; 0lt ]l3cz Dřažby r. s.
lng, Jan Kun,

piedseda předsiáven§lva

l(l
t,u l

?rilr oJéřre] Ni;.y §a]sliá9 trlasla íé!,!i..

Pť č q;§aá.é ]]e{€á]a
!l.!|noručíě podepsil 92!ó1 i!d*9.r airain},a vi§jr;

li!.Jrn !(un., J1.121§§2 T.dic?, §l(,. T.pli.!

Fri§a i{iř€ri. dď.lí! ; í!*]o :1.!§z.ii Žái'.49
Bahtov ž, {oal.ny, ok. l.plic.

petI Báňík

!n€§3,ni.t lřdólopobylu .dí€,.+ai{+F§b!.-ar,-ěs.ra{e$éé!.tr!i.iý
;d.€+ .i},?;i4é*ro*§rtl a€{reré!*,*
cP|11313?!58

d11.'.a:J. ]J, 1á 2i- .Ť 1,?.i-: t/,: š él, r9oŤ,í.31
ťŤipi.E|dn ži3,20l4 '; i
o.:'.:ú, / ,..,,l
,Ťéit ! á dirfeni §!!a$d .s.a?, l&.: !:!;]|r..l ťj]r€!'e , l, .i i , ,, ,

cZ 
'"óžby 

? § slíana 5 NlJ B3ž013

€y\rr



i ii:_:,eji j - .''u_:!i,,=j_z_n],:j
),,,ť:,, :, žJ i)cl,r r.á..|.i.., :.,::. 2C:. .',. '.i1.-, ll_vci],iš.:c) l),;č1ll 7,

L/,,'] i'.,,.,, lr j.,1

jehcž iotóž::osi:. b5rla lrckázá;ra p]a;nýn tir{,]il*j_Ě p:,ůkaz3ín, iuj:o ]1s -
l,j"ll: př*C., iircl: ýlč§tnc,í:uč:rě poC* )§aila/, a ió poC b<lžnýrr číslen *-
*.,,ěic.laci, l:i:iirv O r?-i / ?}it:.
\' L)i:a,::1; ij.:,:} 2i]. brt,zna ?l _ i

}ana fiková
noiář§ká lai€múi.€

PoYěřér,á n§tářko, v pědné
JiJ§r, Zuza:r<ru

ó1o V á.^

yyvĚ{cno dns: 
-"7 01 701l

Seimulo dne: @pt


