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Usnesení
Soudní exekutor JUDr. ]vo Luhan, Exekutorský úřad Praha l , se sídlem Karlovo nám. 17,120 00
Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne l, 8.

Z0l2, č.i.48 EXE 4443l}0l2 - l6, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku
Okresního soudu v Děčíně ze dne 7.5. 20l0, č. j. 27 C 8912009-30, a podle vykonatelného usnesení
Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 5. 20l l, č. j. 1l Co 79612010-48 vevěci

oprávněného Charvátová Edita, nar, 13.4,1970, bytem Místo 3,431 58 Místo, zastoupení
Jandová Marie, Mgr., advokát se sídlem Mestecká 39,430 01 Chomutov

proti

1) Prouzová Olga, nar.5.11.1943, bytem Západní 2748,407 47 Varnsdorf,
2) Holler Bohumil, nar. 19.3.1974, bytem nám. E. Beneše 470,407 47
varnsdorf
(značka:85/09)

exekuce prodejem nemovitostí, a to bytové jednotky č.274816 v budově čp.2748,2749 a2750
ve Varnsdorfu stojící na po zemcích parc. č.2692/109,26921110,,2692llll včetně podílu na
společných částech domu a pozemcích v zorsahu 1837/39905, vše zapsáno na LV 4470 pro
obec a k.ú. Varnsdorf u Katastrálního úřadu pro Ústeclcý kraj, Katastrátní pracoviště
Rumburk, výtěžek prodeje nernovitostí bude rozdělen 1/4 pro oprávněnou Editu
Charvátovou, 1/4 pro Bohumila Hollera a l/2 pro Olgu Prouzovou

rozhodl takto:

lydává

DRAžEBNí \ryHLÁšKU

o provedení elektronické dražby nemovitosti

I.

Dražba nemovitostí uvedených v bodě II. se koná prostřednicwím elektronického systému dražeb
na adrese: vrrvw.okdrazby,cz

Zahíjení e|ektronické dražby: dne l, 8. 20|4 v ll:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne l. 8. 2014 ve 12:00 hodin. Dražba se však koná,
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č.99l1963 Sb.. občanský soudní řád, v platném
znění (dále jen ,,o.s.ř.'')) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dtažitelé Stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá 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 bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražl:a končí. Sledování
elektronické dražby je veřejně přístupné.



II.

Předmětem dražby a draženy budou t}to nemovitosti:

- jednotka č.p./č. jednotky 274816 brí, yymezeno y: budova Varnsdorf. č.p. 2748. 2749, 2750.
byt.dům, LV 3532, na parcelách č.: 26921109, LY 3532; 26921110, LV 3532; 2692/lll, LY 3532:
parcela 2692ll09 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 l 8 m2, parcela 26971110 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 2l7 m2, parcela 2692111l zastavěná plocha a nádvoří o výměře 219 m2; s

podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti 1837139905;

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj. Katastrální
pracoviště Rumburk, pro obec 562882 Varnsdorí, katastrální území 77697l Yarnsdor{ na listu
vlastnictví 4470, s příslušenstvím, kteným je zejména zasklená lodžie přístupná z bltu, skIepní kóje
(9,82m2) v l. PP, komora s právem spoluužívání pro dva byty (8,05 m2) v 3. NP.

IIL

VýsIedná cena dražených nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení činí 500.000,00 Kč
(sloT y: Pětsettisíckorunčeských).

IV

Nejnižší podání se stanoví vevýši213 ýsledné ceny dražených nemovitostí uvedených pod bodem
II. tohoto usnesení a jejích příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřících k draženému
celku a činí částku 333.334,- Kč (sloly: Třistatřicetřitisíctřistatřicetčtyřikorunčeských).

v
Výše jistoty pro dražbu nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se určuje v částce
50.000,- Kč (sloly: Padesáttisíckorunčeských), nejvýše však ve l"ýši % nejnižšího podání.

Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu l hodinu před dražbou v
hotovosti u Exekutorského úřadu Praha l JUDr. lvo Luhana, nebo nejpozdějiden před dražbou na

účet tohoto úřadu, vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 279183490217/0100, v.s.: 318012, s.s.:

rodné čísIo/IČO zájemce o dražbu.

K platbě na účet exekutora lze přihiédnoutjen tehdy, bylo-1i ve Stanovené lhůtě Zjištěno, že najeho
účet také došla. Do elektronické dražby budorr připuštěnijen dražitelé, kteří takto zaplatili dražební
jistotu do uvedeného termínu. Hodlá-li osoba, jíž svědčí předkupní právo toto právo uplatnit při
dražbě, musí je uplatnit nejpozději ve lhůtě pěti dnů před konáním prvního dražebního jednání
(v této lhůtě musí by uplatnění předkupního práva včetně důkazů doručeno soudnímu exekutorovi).
Pokud nebude předkupní právo shora uvedeným způsobem uplatněno a prokázáno, nebude
v případě da|šího dražebního jednání k později uplatněnému předkupnímu právo přihlíženo. Soudní
exekutor ieště před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je
prokázáno (toto rozhodnutí bude zveřejněno při zahájení dražby v elektronickém systému dražby).
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Vl.

Práva a závady spojené s nemovitostí: nebyly zjištěny.
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VIl.

Závady, které prodejern nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví
zvláštní předpisy, nájem byu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti
vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále a jedná se o t}to závady: nebyly zjištěny.

VIlI.

Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
Vydržitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po
udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražite1 se stává vlastníkem
vydražené nemovitosti s příslušenstvím. nabylo-Ii usnesení o příklepu právní moci a zaplati1-1i

nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

lX.

Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek, zajištěných zástavním právem, než pro které byla
nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení drťebního jednání, jestliže v přihlášce
uvedou vý,ši pohledávky ajejího příslušensWí a prokáží-lije příslušnými listinami. K přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebojejího příslušenswí nebude uvedena, se nepřihlíží.

X.

Soudní exekutor vlzýá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní
věřitelé povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty,

aby exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek a zároveň je exekutor upozorňuje,
že nepožádají_li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného
vůči nim převzít.

XI.

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o,s.ř.), aby je
uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního
jednání a upozorňuje. žejinak kjeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

Xn.

Soudní exekutor upozorňuje osoby, které majík nemovitosti předkupníprávo, žeje mohou uplatnit
jen v dražbě jako dražitelé. [Jdělením příklepu předkupní právo zaniká.

XIII.

Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím lvebového
formuláře na adrese u.wrv.okdrazb1,.cz, sekce Registrace/Přihlášení.
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XIV.

Způsob elektronické dražby:
1. Dražby se může zúčastnitjen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz.
2. Povinný se nesmí účastnit držby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může

iako ověřeni uživatel oortálu wwu.okdrazbv.cz účastnit dražbv v oostavení oovinného
a přísluší mu právo podat námitky proti udělení příklepu.

3. Dražiteli nebo povinnému, ktery nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou
dražbu, exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup
k technickému r ybaven í.

4. Na porlálu ,"r,ww.okdrazby.cz v sekci připravované dražby dražitel zvolí nemovitost, kterou
chce dražit.

5. Po připsání dražebníjistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě
dle tohoto usneseníje dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.

6. V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým
uživatelským jménem a heslem do systému. poté může přihazovat.

7. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Další podání tedy musí blýt vždy vyšší než
předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihlíženo. To
neplatí pro držitele, kterym svědčí předkupní právo - v případě, že bude učiněno stejné
podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude
udělen příklep držitelijemuž svědčí předkupní právo.

8. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání dle § 336j odst. l věta
druhá o.s,ř. se činí elektronickým losem z čísel l až 99 na základě kliknutí uživatele ihned
po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším číslem bude
udělen příklep.

9. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku přihozu (musí b}t stejná
či vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou
menší než minimální příhoz nezobrazí a má se za to, že neb},lo učiněno), klikem na tlačítko
přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.

l0. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronickýclr dražeb osobu,
která učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.

l l. Od okamžiku oznámení osoby, která učiniIa nejvyšší podání a výši nejvyššiho podání, běží
osobám, které mají právo vznést nániitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které
mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podán}, námitky proti
udělení příklepu, rozhodne exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému
elektronické dražby. V případě. že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba
v1"loláním předposledního podáníl v opačném případě exekutor uděIí příkIep.

l2. Dražitelům, kterym neby| udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.
Dražebníjistota se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti udělení příklepu. a to až
do doby. než usnesení o příklepu nabude právní moci.

l3. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím s},stému
elektronických dražeb a doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu.

Poučení: Proti tomuto usneseníje možno podat odvoláníke Krajskému soudu v Ústí nad Labem do
l5 dnů od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivo Luhana, Exekutorský úřad
Praha l, se sídlem Karlovo náměstí 17, l20 00 Praha 2. Proti tomuto usnesení mohou podat
odvoláníjen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a osob1,; které
mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. Odvoláníjen ploti výrokům
označeným v dražební vyhlášce ]., II., VI.. V]II"-XIV není přípustné.
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V Praze dne 30.5.20l4

JUDr. ]vo Luhan. v.r.
soudní exekutor

Vyvčšaio dn*,

Seirnuio dna:
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