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UsNEsENÍ

ruDr, Juraj Podkonicloý, Ph.D., soudní exekutor, rozhodl ve věci exekuce ve prospěch oprár.rrěného: CCRB a.s., Olivova
94816, 11000, Praha 1, IČ 24723576, Zast, Mgr. Martin Straka, advokát, Londýnská 674/55, I2o2I, Praia 2, a v
neprospěch povinrrého: Karel Petrů, JOSEFA LADY I20B,40747, Varnsdorf, nar.24.05,1962, o vymožení povinnosti na

peněžité plnění a nákladů exekuce, tak, že lydává ruto

Dražební lyhlášku

I. Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě IL se koná dne 26.6.2014 ve 13.00 hodin na adrese: Evropská 663/132, 160
00, Praha 6.

II. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovité věci:
pozemek parc. č.4158 (zastavěná plocha a nádvoří) o wjměře 142 m', včetně stavby na pozemku stojící: budova č.p.
1208 (rodinný dům) v části obce Varnsdorf a pozemek parc. č. 4159 (zahrada) o qýměře 495 m', vše zapsané na lisfu
vlastnictví 168 pro okres Děčín, obec Varnsdorf a katastrální území Vamsdorf.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součásnni jako jeden celek.

III. Výsledná cena dražených nemoviqých věcíje 255.000,- Kč.

IV. Neinižší oodání se stanolrrje ve qýši dvou třetin {ýsledné ceny, tj. 170.000,- Kč.

v. výši jistoty soudní exekutor stanovuie v částce 25.000.- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovigích věcí jsou

povinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti do pok]adny Exekurorského úřadu Praha 5 v místě konání dražby, nebo
na účet soudního exekutora vedený u PPF banka a. s., číslo účtu: 2011610073/6000, variabilní s}Ťnbol 274612.

K platbě na účet exekutora lze přitrJédnout jen tehdy, by|o-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účer
soudrúho exeL-utora také došla.

M. Práva a závady spojené s nemovitými věcmi: Na nemovitých věcech neváznou žádné závady, které prodejem v dražbě
nezaniknou.

Ml. Vydražirel je oprár,rrěn přelzít lydraženou nemovitou věc s příslušensvím dnem následujícím po vydání usnesení
o příldepu. o tom je vydražitel povinen q/ťozumět soudního exekurora. Vydražitel se stává v)astrríkem rydražené
nemovité věci s příslušenswím, nabyloli usnesení o přiklepu právní moci a zaplatil-li nejlyšší podání, a ro ke dni lydání
usnesení o příklepu.

K zaolacení neiwšiho oodání se určuje lhůta 14 dnů. která počne běžet prární mocí pří}depu- Nejlryšší podání je ďeba
zaplatit na sbora uvedený účet exekutorského úřadu, šekem nebo složením v ho|ovosti u exekutorského úřadu prori

potwzení. Nezaplatí-li vy&ažitel nejryšší podání včas, soudní exekutor nařídí opětowou dražbu.

\'III. Soudní exekutor !pg!g!Ďqig, že při rozl.rhu podstaty se mohou oprárměný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprár.nění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných r,ymahatelrrých pohledávek nebo potrledávek zajištěných
zástavním právem, než pro které byl nařízen aýkon rozhodnutí, jesdiže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního
jednání, jesdiže v přitrlášce uvedou qýši pohledávky a jejího příslušensM a doloží ji listinami prokazujícími, že jde o

vymahatelnou polrledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, a sice ověienou kopií exekučního titulu
s vyznačenou doložkou právní moci a vykonatelnosti, ověřenou kopií smlouvy o zřízení zástavního práva, resp, i

ověřenou kopií dokumentu prokazujícího, že přit ášená polrledávka je součástí společného jmění manžetů. K přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušensM nebude uvedena, se nepřihlíží.

IX, Soudní exekutor wz,ývá opráwrěného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprár.nění, a ostamí věřitele povinného,

kteří požadují uspokojení sqých pohledávek při rozwhu podstaty, aby soudnímu exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení
svých polrledávek, a upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebnfio jednání, může lrydražitei dluh
povinného vůči nim přelzíl

X. Soudní exekutor s4foí každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby je uplamil u soudrrí}ro exekutora a aby

takové uplamění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak kjeho práw
nebude při provedení yýkonu rozhodnutí přihlíženo.
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XI. Soudli exekutor upozorňuje osoby. které maji k nemovité věci oředkuoní orávo nebo r"ýhradu roětné koupě. Ze

je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražiteté. Udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpěmé koupě zanikají,
nejde{i o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo v]astníka pozemku k prálu stavby, předkupní právo vlastnfta
stavby k pozemku a vlasmíka pozemku ke stavbě, nebo zákonné předkupní právo, které udělením přiklepu nezaniká.
Hodláli někdo uplamit při dražbě své předkupní právo nebo aihradu zpětné koupě, musí je prokázat nejpozději před
zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením vlasmí dražby rozhodne usnesením, zda předkupní
právo nebo qihrada zpěmé koupě jsou prokázány. Proti tomuto usnesení není odvo]ání přípusmé.

Poučení: Proti lomuto usnesení mohou podat odvolání do 15 dnŮ ode drre doruČení k odvolacímu soudu, kterým je

Krajský soud v Úsú nad Labem, a to prostřednictvím podepsaného soudního exekutora, jen oprár.rrěný, ti, kdo do řizeni
přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo nájemni
právo.

Odvolání jen proti qýrokům I, II, MI až XJ není přípustné.

Jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání stanovenou jistotu (§ 336e

odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občantí soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ,,o. s. ř.").

Jako dražitel nesmí r,ystupovat soudci, zaměsmanci soudů, zaměsmanci Exekutorského úřadu Praha 5 soudního exekutora
JUDI. Juraje Podkonického, Ph. D., povinný, manžel povinného, r,l.dražitel uvedený v § 336m odst.2 o. s. ř. a ti, jimž
v nabyú věci br,ání zv]áštní předpis,

Fyzická osoba může dražit jeir osobně nebo prosďedllictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za práwrickou

osobu, obec, lryšší územně samosprár.ný celek nebo stát draží osoby uvedené v §§ 21, 2la a 21b o. s. ř., které své
oprávnění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úiedně ověřena (§

336h o. s. ř,). Totožnost fyzické osoby bude prokázána občanským průkazem nebo cestor.ním pasem, existence
práwických osob qípisem z obchodnfio rejstříku nebo jinou zákonem stanovenou úřední listinou, dokládající právní
subjektivitu prár,nické osoby.

Vydražitel, jenž nezaplatí podání ve lhůtě slanovené v usnesení o příklepu, která začíná běžet dnem práwí moci příklepu
a nesmí být delší než dva měsíce, příp. ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí soudní exekutor a která nesní být delší než
jeden měsíc, je povinen natrradit náklady, které státu a účasmíkům lznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním,

škodu, která lznikla tím, že nezaplatil nejryšší podání, a byloJi při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejlyšší
podání, rozdíJ na nejrlšší podání, Na ryto dluhy se započítává jistota složená lydražite]em (§ 336m odst, 2 a § 336n odst.

1 o. s. ř.).

Jestliže odvolací soud usnesení o příklepu změní, tak, že se příklep neuděluje, lydražitel, kteqý se nestal vlasmíkem

rydražených nenovitých věcí, je povinen Wátit ji povinnému, vydat užitky a náhradu újmy, kterou mu zpŮsobil
při hospodaření s rremovitou věcí a jejím příslušenstvím.

Soudní exekutor vyzývá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby toto usnesení v souladu s § 336c odst, 3 zák. č,

99/1963 sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejnil na své úřední desce po dobu nejméně 15-ti órŮ a následDě jej zaslal
zpět soudnímu exekutolovi s poťWzením o jeho lryvěšení,

Soudní exekutor postupova] dle ustanovení § 52 a § 55b odst. 1 zákona ř. 12012001 Sb., o soudních exekutolech a

exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne B,4.2014

otisk úředního razítka

JUDr, Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor

Mai], t-ocjd; L,-ln, r .lr:rLurr zu

Za sprál,nos| ./ /
Pavla Urbanova b}}Z.,

Y,lvěšen* dn*,

Q!ie c


