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ExEKUToRsKÝ ÚŘan PRAHA 9
Soudní exekutor JUDr. Milan Usnul

Bryksova 76:]/46, ]98 00 Plaha 9
TeI] +420 246 03j 760, l-ax +4]0 257 22l 54j, E-mail: podalelna@epg cz

spisová ZnačkaI o98 Ex 00329/07 - 086

UsNESENÍ

soudní exekutor JUDI. Mllan UsnuL, Exekutorský úřad Praha 9, se síd]em
Bryksova 163/4€, Praha 9, pověřený provedením e;.ekuce na základě usnesení: okresního
soudll .,l l,iber.ci ze dne 9.1.2008, č.)- 62 Nc 6058/20O8-3O, kterým byla nařízena
exekuce podle ýykonal,eLného ].o:hodnutí: rozhodči náLez JUDr. Josei Panenka. rozhodceze dne 15,3.2006, č.]. F.t.]/Dalmler-Brodsy,ý/la/9/2aa4/3a, ve věci opráa,néného:
Mercedes-Ben2 Financial servaces Česka repu_blika s.ř.o., se sídLeÍl DaímleŤova
2?96/2, Préha 4 749 45, IČi 639912Ao, Prá\,.nl zásr,upce JUDr. Jan Štbvi óek Ph.D.,
advokát se sidlen rivězdova čP.1"716 / čo.2b, Praha 4 14o oo, proti Povinnénu:vladimír Brodský, byten višňová éE,.L84, 464 01, 1Č: 49118455, ^aí. 26.4.1,9.7o, k
uspokojení pohledáVky oprávněného ve výší 632 262,82 Kč s příslušenstvim: náLladypředcházejícího řizeni 6l 008,10 Kč, úrok z pr.od]ení 2,00; ].očně Z část}.y 632 262,8)Kč od 1.3.2004 do Zap]acení, slnluvní pokuta 0,03'; ctenně z částky 632 

'62,B2 
Kř: a.l1.3.2ao4 clo ?ap]acení, nák]ady oprávněného: 30 428,30 Rč, )akaž i k úhradě nák]adů

exekuce, vydá-.,á toto usnesení o nařízení drdžebního jednánl-

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA.

Nařizuje se elektŤonická dŤažba, která se koná PŤostřednictvixq elektřonického
systénu dražeb na adrese poŤtálu

cas ukončení elektronické dřažby jé stanoven na den 15_10_2014 v16:0o hodin.
Dražba se však koná do doby, dokud dražite]é činí podání (s3361 odst. 4
:ákona č. 99,/1963 sb., občanský soildní řád, v p]atném znění, dále jen
,,o.s.ř.")- Bude-li v pos}edních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učlněno podání, má se za to, že dražíte]é stá]e číni podáni a
okanžik ukončeni dražby se posouvá o pět mínut od okamžiku Lrčrnění podáni.
Budou Lí poté činěna da]š1 podání, postup ciLe předchá2e]íci věty se opakLrje.
Up]yne-tí od posledního učlněného podán1 pět minut/ aniž by by]o učiněno
calši podání, má se za to, že dražite]é jrž nečrní podání a c]ražba končí.

TI. Předmětem dražby ]sou nemovitosti:

nenovitosti žapsané na Lv č. 3552, okres Děčín. obec a kat. úzellí vatnsdořf,

vařnsdoŤf, a to:

po Zemky
parceLa výměra m2 druh po2emku

3348/7 410 zastsavěná plocha a nádvoří
334a/2 2a9 zastavěná plocha a nádvoří
součástj fe 5a.]yba: vaŤnsdoŤf, č. p- 3199, rod. důrn
st:!,a]i 5tcji Já pJzeinku p.č-: 334a/2
3348/3 40 zastavěná Dlocha a nádvoří společnÝ dvur:

http: //!,r!ry. exd_razby. cz

Čas zahájení elektIonické dražby je stanoven na den
oci iohoio okamžiku mohou cražite]é činll Dodání

15.10.2014 v 10:00 hodin _

Zpúsob využiti zpúsob ochrany

zbořeniště

3349

3350/1

573 zahrá.lá

5-16 zahřada zemědělský půdní fond

lieFovitcsli buclcu cra:eny s příslLlšenst\.ím a 5cučástmi, Jedná se o Ťodinný
dům s pozenkY ve varnsdortu,

TTT Jako dŤažitel se nůže eléktsronické dŤažby účastnit pouze osoba, kteŤá je
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RegisťŤovaní,a dřažit'eleú pro dražby probíhající na poltálu wťtl. éxdřazbY. éz,
přokáŽe svoji totožnost, k této draŽbě se na Po.tálu !rv!.. éxdražby. cz přihlásí
a na ÚÓet soudního exekutoŤa sloŽi draŽební jístotu ve v.ýŠi stanovené touto
d.ažební \,Yhláškou v č1. vI.

ReqistróÝa'j.ým dražixelen se stane každá osoba (fyzická i právnlcká), která se
jako dražite1 regi5tr.uje na poItálrr ]rW1"7.exdrazby.cZI a to bud' Zněnou ]iž
dříve provedené základní registr.ace na ,,Reglj5tŤdcj dťažite]e" v 5ekcr ,,l.]ůj
účet", nebo se roynou ]ako dražítel regiStruje v sekci ,,Reglstrace".

Reg:isxrovaný d.ražixeJ- prokáže sl]oj i tat.ožnast ,,Dakfaden a pra}iázáni
tatažnosti reqistravaného dražite]e" pro dražby prabihajici na pcItálu
WWw.exdrazby.Cz (dá]e ]en ,,Doklad o prokáZání totožnosti"J, jehož formufář ,ie
umístěn na pořtálu wwl"r.exdrazby.cz v sekci ,.Můj účet" nebo v 1nformačním
banneru deLai]u této dražby na portá]u wWW,e]<drazby.cZ umístěného v sekci
,,Moje dražby" poté, co se k této dražbě přihlási kliknlltím na tlačítko
,,Příhlásit se k dražbě".

Podpis RegistroÝaného dražite7e Da Dokladlf o prokázání xoLožnosxi ,fisi být
úže&ň oýěíea. V připadě právnické osoby, obce, vyššího r.rzemně Samosprávního
celku nebo státLr mlisí být Doklad o prokázání toložnosti podepsán osobou
uvedenou v ust. §21, 27a a 2lb o-s.ř., jejiž oprávněni musí býl prokáZáno
listinou, jež musi být úředně ověřena, nebo jejlch zástupcem, jehož p]ná moc
musí být úředně oÝěřena -

V připadě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a poc]epsaný
Dok}ad o prokázání totožnosti a ]1stlny prokaZujicí oprávnění je] podepsat
převedeny do elektronické podoby formou autori 2ované konver2e dokumentŮ .

Doklad o prokáZání totožnosti nesmí být ode den jeho vyp]nění Registrovaným
uživatelem ke dnl konáni dražby 5tarší šesti měsiců.

Doklad o proká:ání totožnosti s ]istinami prokazující oprávněni jej podepsat
doručí Regisi.ovaný dražite] soudnímu exekutorovi někter.im z násleclui ících
u púsobŮ:

a) uloženim na portálu !.!,!r. exdrazby. cz v sekci ,,Můj účet''
b) zaslánín přosčřednictvín veřejné datové sítě, a to bud na adresu

elektronické podaťe.Iny exekutorského úřadu podatelnacep9. cz a nebo do
datové schránky soudního exekutora ID: aung86n

c) zeslánín \.!.plněnébo registŤačního formuláře d-ržiteten poštovní licence
d) osobně v sídle soudního exekutora na adŤese Praha 9, Bryksowa 763146.

Iv.

vI.

VýsLedná cena dražených nemovitostí je 4.90o.o00,00 Kč
čtyřrmllionydevětsettisíc korun českých) .

(slovy:

(slovy:výše nejnižšího Podání číni: 3.266.666,oo
třlmilionydvěstašedesáišesttisic korun če5kých) .

výše dŤažební jistoty činí: 500_000,00 Kč {slovy: pětsettlsíc korun českých)

Kó

Jistotu ]:e Zaplatit pouze platbolt na účet č. '700a75a1B/2'7oQ l.jnicredit Bank).
?1atba musí být provedena pod vaŤíabilnín s!,nbolén. který bude zájemci o koupi
sdělen soudnírn e\ekutoj.em p0T;;--;6-;;-=Ú;E egistrovaným d}ažrteler, na
portálu \^,tvw.e.{drazby.cz, prokáže s].,oj1 totožnost zpŮsobea uvedeným v č]. TI].
této vyhlášky a pilhLásí se k dražbě, a s uvedením specifického s]mbotu,
kler:im bude lodné čís]o dražitele, ]de ]1 o fYzickou osobu, nebo
rdentifrkačni čí5]o, ]de,11 o práŤníckou osobu_ K platbě na účet 5oudního
exekuiora 1.e přjhlédnout ]en tehdy, by]o ]í před zahájením ciražebního
jednáni z]ištěno| že na účtu soudniho exekutora b!,]a Zaúčtována. P]atby
v čá5tce vyšší než 15.000,- EUR se Ý hotovo5ti nepřebíraji, 13e je s]ožlt jen
na výše uvedený ÚČet ]

VII. S nemovitostml nejsou spojena žácFá l]rá.7a ani žádné Závady.

VIII. Prode]em v dražbě nezaniknou žádné Závady.

Ix. Vydražite1 je opráVněn přev:ít vydražené nenovitosti s přislušenstv!n c]nem
nás]edujícím po vydání usneseni o příklepu; o tom je vycražite] povinen
vyrozumět soudníhc e:{ekutora _. VydráŽite1 se sLává vlastnikem r/ydražených
nemovitostí s přisLušenstvím, nabylo,1i usnesení o přikfepu právní .noci a
Zaplati1-]1 nel-./yšší podání, d to ke dni vydání usneseni o příklepu.



x.

xT.

)CV.

soudní exekutor upozor:ňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti,
kdo do řízení přistoup111 jako další oprávněni, a da]ší věřrte]é povinného
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo poh]edávek
Zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, ]esttižeje přihlásí nejpozdě]r do zahájení dražebního jednáni, jestliže v přihLášce
uvedou výši pohledávky a je]iho příslušenství a prokáži-li je přís]ušn\rmi
listinami_ K příh]áškám, v nichž výše poh]edávky nebo jejího příslušenstVí
, -bud- u, edena, só ,l_pi ,' . 

, ] l ,

soudní exekutor vyzývá, aby oprávněný, t1, kdo přistoupi]t do řízení jako
další oprávnění, a ostatní Ýěřiteté povlnného, kteří požadují uspokojení
svých poh]edáÝek př1 IoZvrhu podstaty, soudnímu exekul]orovi sdělili, Zda
žád4i zaplacení syých poh]edávek_ soudní exekuto]: upo]ořňLrJe, ze
nepožáda]í-]1 o Zaplacení před 2ahájenim dražebního jednání, může vydražite1
d]uh povlnného vúči nim převzít-

xJr. Soudní exekutoI vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipoušti ó.ražbD,aby je uplatnil L1 soLrdu a aby takové uplatnění práva prokáZa] soudnímu
exekutoroVi nejpozděj1 před zahájením dIaže]rniho jednání. soudní exekutor
upožorňuje, že jinak k jeho právu nebude př1 provedení exekuce přihliženo.

XIII. SoLrdní exekutor upozorňuje osoby, které maji k nemovitostem předkupni práVo,
že je mohou up]atnit jen v dražbě jako dražltefé a že udě]enim příklepu
př-dl lo^| prl!o ,o,,/o,

xlv- Po 5koněení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu
1nWW.exdra2by.cz zveřejněna osoba, která učinrfa nejvyšší podáni a vÝše
nejvyššiho podání. Bude-li vice dražiteli učiněno ste]ne podanr, bude přrkiep
uc]ě]en tomu dražitelt, který se k ÚČast1 .J e]ektronické dIaŽbě registroval
C]řive_ Tato osoba bude Z1/eřejněna jako osoba s nejVyšším podáním.

od okamžiku Zveřejněni osoby s nejvyššim podáním a Výše ne]Vyššího podání
běží účastníkúm dražby 1hůta pro nánrtky proti uděIení příklepu v détce 12
hodin_ Námitky je možné do sídla eYekutorského úřadu doručit v některé
2 forem předepsané touto Vyhtáškou pro Doklad o prokázání totožnosti (č1. ]]I
LéLo vyhlášky) _ V přípacě, že budcu podány námitky prot1 udělení přík]epu,
rozhoclne o nich soudní e;ekutor usnesením| které zveře]ni v Systému
elektronické dražby. V případě. že budou námitky shledány dúvodnými,
pokračuje dražba předposLedním podéním; Výše tohoto po.jání bucle obsažena
v usnesení, kterýn bude Soudnim e]<ekutorem rozhodnuto o námltkách, s urČením
okamžiku, od kterého je možné ěinít další podání. Dražba pokračuje do doby,
dokud jsou činěna da]ši podání (č1, T odst. 3 této vyhlášky) . Proti usnesení
o rozhodnutí o námilkách proti udělení příklepu není odvo]ání přípustné.

Usnesení o příLlepu se.,l elektronické podobě ZÝeřejní v systému e]ektronické
dražby na portálu Ww],ý.erdrazby.cž a c]oručí se osobám dle §336k o_s.ř.

Poučení :

PIoti iomuto usnesení mohou podat odvolání ]en opráÝněný, li, kdo c]o řizeni
př 1s t oup 1l1

jako další oprávnění, povinný, manže1 povínného, a osoby/ které mají k nemovitostem
předkupní právo, věcné pIávo nebo nájemní práVo. odvolání se podává do 15 dnů ocl

doručen í
tohoto usneseni !r soudniho exekulora,
(něstskému) soudlr. odvoláni jen proti

XTT.
neni přípustné.

který od1,oLání postoupí přís]ušnému kra]skému
výrokům uvedeným v bodě ]., 1T./ VI., VITT. až

Ve smyslu ust. §

nebo ]e]í podstatný

V Praze dne 15 . 9.2 014

za správnost vyhoLoveni:
I.4gť, 2u?ana Hofníková

U p o z o r n ě n í:

336c oclst. 3 osŘ obecní
yyh] áš ku

obsah uveřej ní způsobem v
úř ad

úřad, v jehož obvodu je nemovitost,

lnístě obvykLým, při.Slušný katastrá]ní

5vé úřední desce,vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřeini na

JUDr. Mi]an Usnul, v. r.
5oudní exekutor

@rra



(hornikovaGep9. cz )
z pověření soudniho e.ekutora
JiJDr. Milana osnula L, s .

9řažební lYhláška sé doručuje dIé uscanowéní s 336c o,s.ř,

úanže1 povinného
(onerčni banka, a.s., EÚ Nlgi, s]avata/ INCHEBA PRAHA spo]- s r.o,, EU JUD!, Jab]ónska

Fú ErýdLant

cr višňová
ossz Liberec
VZP

§yrĚštna dR*, 
1 |, 09 7,,,ttl
.E:i:].l?:i1.::::-ť:

-*-:.'lc+|..'l'

@,tro,


