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UsNEsENÍ
soudlrí exekutor JUDí, Tllg. Petl Kučera. se sídlenr nán1, Starosry Pavla 5. 272 0l Kladno, pověřen}' provedellím
exekuce na základě vykonatelnélro platebního rozkazu čj, 28 C 7l20l1-2''] ze dne l 6, l l .20 l l . kte.ý vydal Okresní soud
v Děčině a usnesení o nal'ízetri exekuce a pověření soudtrího exekutota čj, 19 EXE 4),11i20l2-9. ktelé \,ydal Okresní
soud v Děčíně dne, l1.05.20!2. o vynrožení pohledávky oprávněného: Eut,o Money CZECH a.s., se sídlem Mír,ové

náměstí 3428i5A, Ustí nad Labem-Usti nad Labem-centrun. IC: ]7-153995 proti povinnémuI stěpánka Bacharová,
bytem Žitavská 2?64, Varnsdorf, PSČ: 407,l7, dat. nar.: l2.05.1976, pro 8.000.- Kč s příslušenstvim. a plo náklad1

exekuce

vydává

O NAŘÍZENÍ OPAKOVANEHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
o přovedení elektronické draŽby nemovitých věcí

I.
Dtažební jednání se koná prostřednictvim elektrorrického systét]]u dražeb na adrese:

Www.okdraZby.cz

obhlídky dražených nenrovit}clr věcí rrejsou otganizovátr,v. S přisíušným zrraleclcým posudkenl se lze seznánrit rta

Poltálu w\\,$,,okdrazb!,,cz, Sledováni elektlonické dražb.v je veřejtlě přístupné,

Zahájení elektřonické dřažb},; dn€ 09.09.201,1ve l4l00:00 hod, {od tohoto okan]žiku mohou dťaž;telé činit podání).

Ukončení elektronické dražby: llejdříve dne 09.09.20|4 v l5:00:00 hod, Dražba se však koltá. dokud dražitelé čini
podání (§ 336i odst. ,l zákona č. 99/1963 Sb.. občanský soudní řád. v platném zněllí (dále jen ..o.s.ř.")) - bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okatnžiketn ukončení dlažby učiněno podání, nlá se za to, ž9 &ažítelé
stáIe činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání, Budou-li poté činěna
další podání. postup dle předclrázejicí věty se opakuje- Uplyne-|i od posledního učirrěného podání pět minut, aniž by
bylo učiněno da|ši podáni, má se za to. že dražitelé již llečini podání a dražba l<ončí.

IL
Předmětem dražby jsou tyto nemovitých věci:

- bytoyé jednotky č.p. /č.jednotky 276,1/16, nacházející §é v budově č. p.2761, §tojícím na parcele č. 6210, včetně
podílu na společných částech dorrru a pozemku o yeliko§ti 38l8/l59838 včetně podílu (|909/79919) na budově č.p.
2764 a parcele č. 6210. vše zapsáno na LV č, 575i a Lv č. 5733, Katastrální úřad pro Llstecký kraj, KP Rumburk,
pro obec varnsdor{, katástráIní území varnsdorf.

Ill.
Výstedná cena dražených nenroviqich věcí uvedenýcl,t pod boden ll. tohoto usllesení čini: 270.000,- Kč.

lv.
Nejnižší podání se stanovi ve výši l/2 rl,sledné cerry dražených nenrovi§,clr věcí uvedetrýclr pod bodem Il. tohoto
usneseni a jejích příslušenstvi. práv a jiných majetkov.vch hodnot. patřících k draženému celku a činí částku

l35.000,- Kč, Minimálni příhoz se stanovu'e ve výši l0,000.- Kč

v.
Výš€jistoty plo dražbu nemoviblch věcí uvedených pod bodeln lI. tohoto uS,]esení se určuje v částce l5,000,- Kč,

Zájenci o koupi d|ažených nenovirych věcí jsou povinni složit jistotu před dražbou nejpozději do i1.9.2014, a to
v hotovosti do pokladny exekutorského úřadu nebo na účet soudního exekutoťa č, 4J:Z5ó!&l84!74!!q vedený u
Kornerční banlry. a.s. pod variabilnitn symbolem 999103l12, jako speciíický sytnbol použije zájenrce rodné číslo
§zické osoby účastníka dražby nebo TČO pr,ávnicke osolry účasrníka dražby. Shora uvedený termín je posledním
nrožným dnem připsáni jistoq na účet soudnílro exekutora. Hodlá-li osoba, již svédčí předkupní právo toto právo
uplatnit při dražbě, nlusí je uplatnit ne.jpozději ve lhůtě pěti dnťl před konánínr dražby (v této lhtitě nlusí být uplatnění
předkupního práva včetně důkazů doiučeno soudnímu exekutot,ovi). Soudní exek-utor ještě píed Zahájenínl Vlastní
dražby rozhodne usnesenítrl, zda předkupní právo je prokázálro (toto iozhodnuti bude zveřejněno při zalrájení dražby v
elekt,onickétn systéniu dražby). Proti tonluto usnesení neni odvolání příprrstné,

@r,



vI.
Pláva a závady a spojená s nelnovirynli věcnli: nejsotl,

Vll.
Závady. spojené s tremoviqrtni věcnri, které prodejen v dmžbě nezaniktrou. tj, věcná břenlena. o nichž to stanovi
zvláštní předpisy. nájem bytu a dalši věcná břenena a nájenlní práva. u nichž Záje!,]r společnosti lryžaduje, aby
nen]ovitou věc zatěžovala i nadále {§ 3j6a odst.l pism.) o.s.ř,); zde nebyly zjištén),,

vlIl.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nelnovitou věc s příslušenstvim drtenr následujícím po r,rydátrí usnesení
o přiklepu. O tonr jelTdražitel povinen q.ozunrét exekutora. Vydražitel se stává vlastníkenl \Tdražených nemovidch
věci s příslušenstvíln, nabylo-1i usnesení o příklepu plávni nroci a zaplatiI-1i nejvyšší podálri, a to ke dni \ydáni
usllesení o přiklepu (§ 336! odst. l a 2 o,s,ř,).

Ix.
Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání následuje zápis do katastru nemovitostí. K
zaplacení nejvyššího podáni určr.rji lhůtu jednoho nrěsíce. ktelá počne běžet píávní nlocí $snesení o příklepu. Ne.jryšší
podári je třeba Zaplatit na ťlčet exekutorského úřadu č, 43-756l840247/010B. v.s. 999103l l2 nebo složenírn částl<y v
hotovosti u exekuto.ského ťtřndu proti potvťZení, Nebude-li lejlryšší podáni zaplaceno včas. bude nařizena opétovná
dražba. s vyloučenínl toho \rydražitele, kteď své nej!_všší podárrí v nrinulosti nezaplaril.

x.
Při rorvrhu tozdělované podstary, se nlohou oprávně!lý a další věřitelé povinného dornáhat uspokojení jiných
pohledávek za povinnýni přiznanýcll rrykonatelným lozhodnutím, srnír,em nebojinýnr titulelll uved€lrým v § 274 o, s. i,
anebo pohledávek za povinlrým zajištěných zástavním pťáveln na pťodávaných nemovit_ých vécech. l1ež pťo kteíé byl
nařízen tento vj,kon lozhodnuti. jestliže .'e přihlásí u podepsaného soudniho exekutora nejpozději do zahájení
dlažebního jednáni, Oprávněný a clalší věřite]é tnohou své pohledávky za povinným přihlásit. jen jestliže jim byly
přiznátry vykonatelnýnl rozhodnutím, snlírem nebo jiným tituIem uvedenýnl v § 27.1 o. s. ř, po právni moci usl]eseni.
ktelým byl nařízen v.ýkon rozhodtruti plodejenr qiše uvedenýclr nenroviqiclr věcí, V přihlášce musí být uvedeůa výše
pohledávky, jejíhož uspokojellí se věřitel domáhá, a požadovaná výše přislušenstvi této pohledávky. K přihlášce nrusr
být připojeny listiny plokazu.jíci. že jde o pohledávku přiznanou vykonatelným rozhodnutínr. snlíren nebo jinýnl
tifulefi uvedenýnl v § 274 o, s. ř, a!]ebo o pohledávku zajištěnou zástavnim právenr na pťodávaných nenlovirych
věcech, K přihlášce. v níž nebude uvedena qiše pohledáv§, nebojejího pří5lušenství, exekutor nebude přihližet.

xI.
Exekutoť r,y4ívá oplávllěného a ostatlrí věřitele povinného, kteří přihlásili nebo pod]e výroku x, tohoto usneseni
přihlásí u podepsaného soudníIro exekutora své pohledávky za povinnýnr, aby sdělili exekutorovi, zcla žádaji zaplacení
swých pohledávek. Nepožádaji-li o zaplacení před zahájenínr dt,ažebního jednáuí, nrůže vydražitel dluh povitrného vůči
nim převzit. Pl'evzetiin dluhu nastoupí \-a,dražitel na misto 1lovinného; souhlas věřitele se přiton neq.,žaduje. Je-li
pohledávka. do níž nastoupil vydlažitel nísto povinného jako dlužník. zajištčna zástavním právenl na ptodáVaných
nenrovitlich věcech, působí zásíavlií ptávo vůči r1,dražiteli,

xrr-
Exekutor vyzývá každóho, kdo rlá právo, které nepřipoušti dlažtru 1.s 267 o.s.ř,), alry.je uplatnil u soudu a aby takové
uplatlrění práva prokáza] exekutorovi nejpozději před zahájenín1 dražebrriho jednání, a upozot,tiuje, že _iinak l<.ieho práv u

nebude při provedení r,likotltt rozhodnutí přihlíženo,

xIIt.
Osoby. které maji k nemovitýnl věcenl předkupní ptávo. je nlolrou uplatnit jen v dlažbě jako dražitelé. Udělením
příklepu předkupni právo zaniká, Hodlá-li osoba. _již svědčí píedkupni právo toto píávo uplahil přj dražbě, musi je
uplatnit nejpozději ve lhůtě shodné pro uhí8zellí dražební jistot1, (v této lhůtě musí být uplatnění předkupního práVa
včetně dů](azů doručeno soudnítrru exekutolovi]. soudtlí exek$tor ještě před zahájenirn vlastni dražby lozhodne
usnesením. zda předkupní pr,ávo je prokázáno (toto rozhodnuti bude zveřeiněno při zahájení dražby v elektlonickérn
systému dražby), Ptoti tomuto usnesetrí rlení odvolárrí přípLlstné.

xlv,
Registrace dlažitelů do s)isténru elektťoniclích dlažeb plobíhá prostřednictvítn rvebového íblmuláře na adtese
rvww.okdrazby.cz . sekce Regjstíac€/Přihlášení,

xv.
Způsob elektronické d.ažby:



1. Dražby se může zučastnitjen registlovaný ověřený uživatel poúálu rlalrv,okclrazby,cz .

2. Povinný se nesnli ťtčastnit dražby jako dlažitel Povinný se po předchozí legistraci niůže jako ověřený uživatel
portálu \W!1r,.ol(dfazby,cz ťtčastnit dťažby v postavení povinného a přísluši rnu právo poda1 námitky ploti udělení
přiklepu.
3. Dražiteli nebo povitrnému, ktery nesplňLú€ technické podmínky plo íegistraci a následnou dražbu. exekutor unložní
na předchozí pisemné vyžádání v sidle úřadu přístup l( tecl,tlickétnu v,vbaveni,
,1. Na poÉálu rvwrv.okdrazby,cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nenrovitou věc. kterou chce
dražit. Do dlažby se ověřený uživatel poítálu n]usí přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražb,, adlninistrativních
důvodů doporučujerne přihlášení k dražbějiž současně s odesláním dražební j istoq,.
Postup pro přihlášeni _ie patrný z dražebního nranuálu v sekci ..Jak díažit" na po.tálu wlvr,v,okdrazby-cz. Po zahájetlí
držby není možné přistoupení dalšich dražilelů. kteří se do zahájení dlažby nepřihlásili!
5. Po připsání dlažebníjistoty na bankovní ťlčet exekutola a splnění podnrínek ťlčasti na dlažbě dle dražební vyhlášky je
dražitel uprár nén v dla/bÉ pťiha7n\ al,
6. V teínlínu pořádání samotné dražby již přihlášen;i dražitel rr konkrétní dlažby pod s\}im uživatelskýtn jménem a
heslel1r Dlůže od okanlžiku zahájení dražby přihazovat,
7. Dražitelé nenlohou v cllažbě činit shodná podání, To neplalí pro dražitele. kterým svědčí pl'edkupní právo - v
případě, že bud€ $čillěno stejné podáni díažitelenl. kterétrlu svědčí předkuprli právo a nebude učiněno podání rlšší.
bude udělen přiklep dražiteli. jemuž svědči předkupni právo,
8. Los mezi osobami s předkupnifi ptávenr. které učinily shodné podání dle § 336j odst. l věta druhá o,s.ř, se čini
elektronickýrn losetn z čjseI l až 99 na základě kliknutí uživatele ilrned po ukončení elektlonické dražby rrejdéle ve
lhůtě 5 minut. Dlažiteli s Vyšším čísleD bude udělen příklep.
9. Příhozy se čini tak. že do přísllšného okénka dražitel lypiše částku příhozu (musí být stejná či !-šší než stanovenj
minimální příhoz utčený dlažebnikenr, jir]ak Se podání s částkou menší než nlininrální přihoz nezoblaz i a nrá se Za to. že
nebylo učiněno), klikern na tlačítko přihodit je podárií učinérro a zobrazi se jako nejv_všši podání spolu uživateIskýnl
jménerll dražitele. celkovou částkou a uvedenýn] přesnýn časem příhozu,
l0, Po skončení dražby oznární exeliutor prostřednictvínl systénli] ele!<tronických dlažeb osobu. kteíá učinila nej,,}šsí
podání v dlažbě a \,ýši nejvyššího podáni.
ll. od olramžiku oznámení osoby. kter,á učinila nejryšši podáni a \]iši nejvyššího podání. běží osobám, ktere mají

Plávo vznéSt nánlitlq, proti udělení příklepu, lhůta 5 minut. ve které !]lohotl vznést námitky pťoti udělení přikIepu. V
případě, že butlou podány nálritK}- ploti udělení příl<lepu. rozhodne exekutoť o těchto námitkáclr usnesením. kteťé
zveřejní v systén]u elektrol1ické dtažby, V případě, že budou námitky shledány dťtvodnými. pokračuje dražba
vyvolálrím předposledního podání; v opačnénr případě exekutor udélí příklep.
i2, Dražitelťlllr. ktetýnt nebyl udělen příklep. se Vrátí Zaplacená jistota po skončení dražby, Dražebníjistota se lle,vraci
tonlu dražiteli. kte$ podal nánlitky proti udělení příkIepu. a to až do doby. l1ež usnesení o příklepu nabude právní tnoci,
l3, Usseseni o příklepu se v elekllonické podobě zveřejni prostřednictvím systému elektlonickýclr dt,ažeb a doruči se
osobám dle § 336k občanského soudního řádu-

Pouč€níi Proti ton]uto usnesení n]ohou podat odvolání oprávněný, povinrlý a osob1,. které nrají k nenrovitosti
předkupni právo, věctré právo lrebo nájenll]í pťávo. a to. 15 dnů od jeho dořučeni pfostřednictvím
soudního exekutora. O odvolání rozlroduie Krajský soud v Ustí nad Labenr. Odvoláni jen píoti q;rokťltn
1,. Il_. Vl_. \,'llt.. Ix,. x.. Xl. xll.. xIIl,. xIV. a XV, tohoio usnesení není připustné,
K písenlné žádosti úča§tníka, klelénu byl listinný stejnopis doručen. se zašle elektlonickou poštou na

elektťonickou adresu. uvedenou v žádosti. piserlnost vyhotovená v elekti,onické podobě a elektlonicl(y
podepsaná. nebo se předá účastníkovi v sidle ťrřadu na technickénr nosiči dat.

V Kladně. dne 07-07.20l4

otisk tiieclní ho rd:ít ku

JUDl. Ing, Petr l(učera. v.I.
soudní exekutor

Za spťávnost v)/hotovenÍ:
Mgr. Kaťla Středová
exekutorská koncipientka
pťacovník pověřený so!tdním exekutolem

,l ?.



Rozdělovník:
- Štěpánka Bacharová
- turo Money cZtCH a.s,

- SMART HYPO s.r.o.

- Vlček Danie|, Mgr, - soudlrí exekutor
- Zwiefellrofer Miloslav. JUDr, - soudni exekutor
- Česká průmyslová zdravo rí pojišťovna

- Česká spr,áva sociálního zabezpečení
- Katastrální pťacoviště pro Ústeclg] kaj. KP Rumburk - prosíme r,yvěsit na úředni desku
- Finanční úřad v Rumburku
- Město Varnsdoď - prosíme \yvěsit na úředrrí desku

- Finanční úŤad pro Ústeclo/ kraj
- Vrána Tomáš, JUDr. - soudní exekutor
- Úřední deska exekutorského úřadu

Vy,tlěšcao dno:
..ú 0i 2|1{

Ssinruto drro:

@r,


