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UsNESENI
Soudní exekutor JUDr. Tonráš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený

provedením exekuce na základě pověřeni, které \T/dal Okesní soud v Pardubicích dne l0.2.20l4, čj,45EXE364/20I4-
17, kteryi'm byla nařízena exekuce podle pravomocných a lykonatelných rozhodnutí: snrěnečný pIatební rozkaz ze dne
25.'1.2012, čj. 53Cm22Z/20l2- l2 lydal Krajský soud v Hradci Kt,álové, pobočka Pardubice k uspokojení pohledávky
oprávlrěného: SYNoT TíP, a.s., Jaktáře |475,68601 Uherské Hradiště - Mařatice, IČo 2630l09l, Zast, JUDr. Zlatava
Davidová, advokát, Přívrat 12,61600 Bmo - Žabovřesky, IČo l2l68548, proti povinnému: Miloš Sekerka, Pernštýnské
Náměsti l, 53002 Pardubice Pardubice-Staré Město, nar. 20.3.1964, lydává tuto

Dražební vyhlášku
o proyedení elektronické dražby nemovité věci

I.

Dražebníjednání se koná prostřednictvím elektronickélro systému dražeb na adlese:
www.okdrazbY.cZ

Sledování e]ektronické dražby je veřejrlě přistupné.

Zaháiení elektronické dražbv: dne l5.10,20l4 v l3:00 hod (od tohoto okamžiku molrou dražitelé činit podání).

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 15.10.20l4 v l4:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé čini podání
(§ 336i odst, 4 zákona č, 99/l963 Sb,, občansky soudní řád, v p]atném znění (dále jen .,o.s.ř.")) - bude_Ii v posledních
pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále čini podání
a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání_ Budou-li poté činěna další podání,
postup dle předclrázejíci věry se opakuje. Uplyne-li od poslednílro učiněrrého podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podáni má se za to, že dražitelé j iž nečiní podání a dražba končí ( § 336 odst. 2 písm. c) o.s.ř.).

lt.
Předmětem dražbyje následujíci spoluvlastnický podíl povinného na nemovitostech ajejich příslušenství:

Lv 472
KÚ pro Ústccký kraj, KP Rumbuík
okres: Děčin
obec: Jiř€lin pod Jedlovou
Kod k.ú,: 66l007 Jiřetín pod Jedlovou

Podí|: 1/l (SJM) Miloš Sekerka a Hana Sekerková

N

N

Pozemk!,:
Parce]a
372 (KN)

výniěra m2
2334

Druh pozcmku
tívalý travni poíost

Pří§lušfn§tví nemovité věci, kteťého se €I€kuce tJká: ncní.

Shora uvedené nemoVitosti tvoříjeden funkční celek a budou draženy s příslušenStvím a součástm i jako j eden komplex.

IlL
Pořadové čislo dražebního jednání: l. kolo

IV,
Výsledná cena dražených nemovitostí ajejich příslušenství činí částku 385.000,- Kč.

,V.
Nejnižší podání se stanoví ve qiši dvou třetin výsledné ceny dražených nemovitostí a jejich příslušenství, tedy na
čásrku 256.óó7. _ Kč.
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VI,
Výše jistoty se stanowje na částku 80.000,- Kč. Zájenrci o koupi dražených nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu
nejpozději 2 dny před dražbou v hotovosti v Exekutorském úřadě v Přerově, soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány
nebo na účet 244793959/0300 vedený u ČSOB, a.s. pobočka Olomouc, variabilni symbol l l00264914, jako specificlol,
symbol použije zájentce rodrré čislo nebo IČO. K jistotě zaplacené timto způsobenr lze přihlédnoutjen tehdy, bude-li do
zahájení dražby Zjištěno. že došla na účet soudniho exekutora. Do elektronické dražby budou připuštěníjen dražitelé,
kteří zaplatí dražební jistotu.

Vtl.
Věcná břemena, l^ýměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou:
nejsou

VIII.
Vydražitel je oprávněn převzit rydražené nemovitosti s přislušenstvím dnem následujícím po doplacení nejlyššího
podárrí, nejdřive však po uplynutí lhůry k podávání návrhů na předražek. Byl-Ii však podán takoqi návrh, nemovitost s
příslušenstvím lze převzit dnen následujícím po dni, kdy bylo předražiteIi doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se
stáyá vlastníkem lydražené nemovitosti S přís]ušenstvím, naby|o-Ii usneseni o příklepu právní moci a zaplatil-li
nejvyšší podání, a to ke dni \rydáni usn€sení o příklepu. Předražite| S€ stáVá vlastníken,] nemovitosti s příslušenstvim,
nabylo-|i usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dnijeho lydání.

Ix,
Exekutor lyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), abyje uplatnil u soudu a aby takové
uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájenim dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho prár,u nebude při
provedeni r,llkonu rozlrodnuti přihli7eno,

x,
Termín prokázání podání lalučovací žaloby je stanoven na 7 dni před konáním dražebního jednání..

xt.
Soudní exekutor lyaývá každého, kdo má k nemovitosti nájemní či pachtovní právo, qiměnek nebo věcné břemeno
nezapsané v katastru nemovitosti, které není uvedeno ve výroku VII. této dražební lyhIášky, nejde-li o nájemce byfu,
qiměnkáře, je-li součásti výměnku právo bydlení nebo oprávněného z věcného břemene bydleni, aby takové právo
soudnímu exekutorovi omámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě
zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

XII.
Soudni exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řizení přistoupilijako další oprávnění, a další Věřitele povinného,
že se mohou domáhat uspokojení jiných lymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavnim právem,
než pfo které byl nařízen výkon rozhodnuti, jestliže je přihlási nejpozději do zahájení dražebního jednání a přihláška
bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3 oSR. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
přislušenství nebude uvedena, se nepřihlíží (§ 336fo.s,ř,),

xIII.
Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další opráwěni, a další věřitele a

povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zaíazení do skupiny a pořadí, a to
nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. I oSŘ, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení
rozdělované podstaty bylo nai,ízeno j ednání, K námitkám a žádosti ojednání učiněným pozdějise nepřihliží.

xIV.
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipoušti, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením
zásralního práva na qdražene nemovito,li,

XV.
Soudni exekutor upozorňuje osoby, kteťé maji k nemovité věci předkupní právo nebo qihradu zpětné koupě, že ho
mohou uplatnitjen v dražbějako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zanikaji,
nejde-li o předkupni právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo vlastnika
stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, která udělením příklepu nezanikají,
Předkupni právo nebo l^ýhrada zpětné koupě musi být prokázány nejpozději před zahájenín dražby,

XVI.
Způsob elektronické dražby (§ 3360 odst,2 pism. b) o.s.ř.):

1. Dražby se může zúčastnitjen registrovaný ověřený uživatel portálu www,okdrazby,cz .



2. Povinný se nesmi účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený
uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo podat nánritky
proti udělení příklepu.

3, Dražiteli nebo poviDnému, ktery nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor
unrožni na předchozí písernné lryžádání v sídle úřadu přístup k technickéntu lybavení,

4. Na portálu www.okdrazbv.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel Zvolí nemovitost, kterou chce
dražit. Do dražby se ověřený uživateI ponálu musí Dřihlásitjako dražitel ieště Dřed zahájením dražb\,,

5, Z adrninistrativních důvodů doporučujeme přihlášení k dražbě již současně s odesláním dražební jistoty. Již
y tento okamžik musí dražitel zvolit, zda bude dražitjako pros6i dražitel nebo dražitel s předkupním práven],
aby bylo momé jeho předkupní právo před dťažbou ověřit a povolit. Postup pro přih|ášení je patmý
z dražebního manuálu vsekci,,Jak dražit" na portálu rrrvw.okdrazby.cz. Po zahájení dražby neni
nrožné přistoupení dalšich dražitelů, kteří se do zahájení dražby nepřihlásiJi!

6. Po připsání dražební ji§toty na bankovní účet exekutora a splnění podminek účasti na dražbě dle dražebni
\yhláškyje dražitel oprávněn v dražbě přihazovat,

7. V terminu pořádání samotné dražby 1iž přihlášený dražitel u konkétní dražby pod svým uživatelskýnr
jménem a heslem může od okamžil:u zahájení dražby přihazovat.

8. Učinilo-li současně více dražitelů stejné nej\ryšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu dražiteli, kterén)u
svědči předkupni právo nebo \,]',hrada Zpětné koupě. DorovnáVat na podání jiných dražitelů smí jen osoba
s předkuprrím právem nebo vjejíž prospěch byla zíízena wýhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen,
udělíjej dražiteli, který podání učiniljako první, Ustanovení § 336j odst. l věty druhé se nepoužije.

9. Způsob určení lydražitele v případě podle § 336j odst. l věta druhá o.s.ř.: Při Shodě podáni bude lydražitel
určen ]osem. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání se čini elektroniclqim
losem z čísel l až99 na zák|adé kliknuti uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5
minut. Dražiteli s \ryšším vylosovaným číslem bude udělen příklep-

10. Příhozy se činí tak, že do příslušrrého okénka dražitel lypíše částku příhozu (nusí být stejná či \yšší než
stanovený minimáIní příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální přihoz
nezobrazí a má se za to. že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako
nejr,ryšší podání spolu uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem
příhozu.

1l, Příklep |ze udělit tomu, kdo učinil rrejlyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené
zákonem( §336j odst. l věta prvni o.s.ř.)

l2. Po skončeni dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronic}q?ch díažeb osobu, která učinila
nejlyšší podání v držbě a r"j,ši nejlyššího podání.

l3. Dražitelům, kteným nebyl udělen přiklep se vrátí zaplacená j istota po skončení dražby.
14. Usneseni o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a

doručí se osobám dle § 336k občanského soudnílro řádu (§ 336o odst- 2 písm- e) o.s.ř.)
15. Termín, do kterého lrydražitel musí sdělit, zda bude nej\ryšší podání platit úvěrem se zřízením zástavniho

práva k r,ydražené nemovitosti: doplacení úvěrem Se Zřizenim Zásta\,Ťího práva (§ 336l odst. 4 o.s.ř-) v této
dlažbě se nepřipouští.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání připustné.

v Pierově dne :5.8.20l4

Mgr. Vlastimil Kocián, exekutolský kandidát
pověřen soudnim exekutorem JUDr. Tornášem Vránou

Díažební vyhláška se doručuic: lx oprávněný
l\ povinný
lx manželpolinného
l\ osob) 5 přcdkupnim práYem, včcným právem, ná]cnlnim nla\cm
l\ osob}, které piihlásil) v}mahatelné pohl€dávk)
l\ osob}, které přihlásil) pohledatlk} z.tJištčné Záslal,nínl l)lJvem
l\ finanční úřad
l\ obecniúiad lv}věsit na úřcdní desku]
lx or8án osSZ
lx zdíavotní pojišťolna
lx kalastlálni úřad
l\ ob§cni úřad obce s íozšířenou působnosti, Y jchož obvodu je n€movilost (v!.r'ěsit na úiední dťsktl)
lx §.ýčšcni na úřcdni dcsce
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