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Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána . 750 00 Přerov, Komenského 38
tel: 581 216 030 . fax:581 738020
e-mail, urad@exekuce cz . internet: \i,lwv,exekuce,cz . lD datové schránky: dzs9873
Pro platby povinných (dlužníků) , ČSoB , č,ú. ,175 236 496 / o30o + Var. symbol: 072271o

značka oorár,nčnóho: .

Naše č.j.:
1o3 EX 07227l1o-75

I]SNESENÍ
Soudní exekutol JUDr, Tomáš Vrána. se sídlem Exckutorského úřadu Přerov. Komenského 38. pol,ěřený

pI,ovedcním cxckucc na zíkladč usncscní. které rl,dal Oklesní soud v Dččinč dne l8,3.20l0, č.i, 8I]XE3348/20l0 -9.
kter,Ým bvla nařízena exckucc podlc pravomocných a v)konalelnÝch rozhodnutí: rozhodčí nálcz zc dnc 26.11.2009, čj.
K/2009/05167 v),dal Mgr- Petr Košek (rozhodce) k uspokojcní pohledávk; oprár,něného: Boh(itnia Faktoring. s,r.o..,
Letenská l21l8. l]800 Praha Malá Strana. IČo 2724]ol7. zejt. JUDl, lng. Karcl Goláň, Ph. D,. advokát. t,etenská
l2l18. ll800PrahaPraha1.IČo4882ój7j,pťoti povinnému: Jan Vitouš. Zirlní ]535.40747varnsdorf.naf.4.6.]976.
IČo '/2661517. zasl. JUDl, Josef Kolka. advokát. Palackého 2760. 40747 Varns,],lrf. ICo 4826j2u0, rl dir á tuto

Dražební vyhIášku
o provedení elektronické dražby nemoyité věci

t.
Dlažebníjednání se koná prostřednict\,ím elektronického s),§tému dlažeb na adrcsc:

www.okdrazby.cz
obhlídka dražených nemovitých \ěcí (dále jen ..nemovitosti*) se uskutečni dne 29.10.20l4 v l5:30 hod. na místě
samóm na ulici Zimní č,p- l5]5. Varnsdorf. okres Děčín. a to pouze pro přcdcm Zarcgistrované zájenrcc. Registraci
kobhlídce lze prol,ést na rťebu }.a]4.9lgt!!9.qz vsekci Dražb}, nemovilostí a to vždy u konkrétní r.vbrané
nemovitosti. V případč. žc sc na obhlidku nezaregistruje žádný zájemce, obhlídka se neuskuteční! S]edo\,íní
cleklr,,nick.1 rlrl/h) jr t.,ř_jnú pií.tupné,

Zaháiení elektřonické dražbY: dnc 5.I1,201,1 \ l3:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitcló činit podání ),

Ukončcní clcktronickó dražb): nejriříve dne 5,11,20l4 \ l4:00 hod. Dražba se r,šak koná. dokud dražitelé činí podání (§

336i od§t- 4 zákona č.99/l963 Sb,. občanský soudní řád. r,platnóm znění (dálejen..o.s,ř.'')) - bude-liv poslcdních pěti
minutích před stanovcným okamžikem ukončení dražby, učiněno podání. má se za to_ že dražitelé stále čini podjni a
okamžik ukončeni dražbl,se posoul,á o pčt minut od okamžiku učinční podání. Budou-li poté činěna další podání.
postup dlc předcházející rčtv sc opakujc, UplvneJi od posledniho učiněného podíni pčt minut. aniž b1 b;,Io učinčno
dalši podíní má se za to. žc dražitclé již nečiní podání a dražba končí ( § 336 odst. 2 písm. c) o.s.ř.).

iI.
I'i-ednlčtem dražbl,jsou násIedující ncmo\itosti povinného ajejich příslušenstr i:

LV ]239
KÚ pro Usrecký kra] KP Runrbuík
í]kIes: Děčin
ohc. VArnÝnfl'
Ko{] k ú 77ó97l Vamsdorl'

I'odíl:1/l
]'arcela viln":ra m] DrLlh polemku

zastavěná plocha a nádvoii
solčáslí je slal,hd l'anslolí, č.p. I 535, lod.důhl
sía|ba sloJífia po:enlkx p č. 528l

á jcjich při§lušenst!i
Při mí\tním šetře i bl]o 7jišlěno toto přísluštns§í slnvb),hla\ni:
a) \,edlcjší §t,\b]:
Za ocd]o\anim fudlnnrm dom.m vl.vo(pohl.d7ull§.),s..achálípiilťnrni.zdčnákůlna
sť sedloYou sliechou kltou standaídní po\ lakoÝou krltlIou IPA Za oceňo\trnlnr ob]ektenr.
pil pla\ ó holni hínnlcl porenrku (pohLcd z uli.ť). ]c s(uo\án dř.\č|í při§ri.šck s \ albo!ou
§tiťchou knlou sLandardni po\ lako\ou k§linou IPA
ht přl\ltlši,nsn i. ktcrd j. § ořtnU límiI" \ ťnk,,ťnimi úprá\ ámiI
olrlo!cni - drátěné pleli\ o na o.elo\\ch Sloupciťh
\l J, t / J., lU\ť L,Un,ll,jl.. . Lf rl rl /,]J.1-1 j,, nlťl \d
\rnla 7 o.elove konslntkcc s \1plni z die\čnich 1.1ti

;]8] ]is



lrátka z ocelové tonslrutce s qplni z die\,ěnich lati
- zpevněné ploch) (belonové, zděné)

- připojky lS

\'ýše tledené ýedlejší stalbr .r venkoYní úpřa\},j§ou situován] na po7emku p,č.5282 ?ahřada, ktcťý jc \'c vlástniclti: }tčsto varnsdoíf.
N*ám. F,. Bencše.l70. \'árnsdor1'. .l07 .t7. Dlc sdčlcní povinného jsou t}to y jeho Ylastnictr í a ttoři při§lušcnsh í stár bl, h|atni.

Il l,
Výslcdná ccna dražcných ne o\ itostí ajejich příslušenstvi činí částku 1.320.000_-Kč.

IV.
Neinižší podání se slanofí le r,ýši dvou lřclin \,ýslcdné cen), dlažcných nemo\ritostí a.jejích příslušenstvi. tedy na
částku 880.000. - Kč.

V,
Výše iistot},sc stanovu,jc na částku ]50.000_- Kč, Zájenrci o koupi dlažcných nen]ovilosti .jsou polinni zaplatit jistotLl
ncjpozději 2 dn;,přcd dlažbou l hotor,osti l Exckutorském úřadč r I'řerol,č. soudniho exekuttrla JUDr. Tomášc Vrán),
ncbo na ťlčct 24'179j959/0j00 vedený u ČSt)B. 

",s. |,rht,čkc Oli,m,,uc. rariabilni sl,mbol tl007227l0..jako speciíjcký
slmbol použijc zájcmcc rodné číslo ncho lČo. k jisLoté zlplurené tinlto zpúsobcm lzc přihlé<lnoutjcn tehd},, bude-li do
Zaháiení dražb) zjištčno. že došla naúčct soudního exekutora, I)o c|cktrorrické dlažbl,budou připuštění.ien dražitcló_
kteři 7aplrlí dlažcbníj istotu.

VL
Na dražených ncn,]ovitostcch ner,áznou žádná prár a ani zár,ad1,,

VIL
Závad). ktelé prodejem nemovitostí r,dlažbě nezaniknou. jsclu rěcná břenrena. o nichž to stano\,í Z\láštní předpis}.
ná_iem b)tll a další rčcná břemena a nájemní pláva. u nichž zájem spoiečnosti r,lžadqjc_ ab} ncmovitost Zatěžo\ala i
nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.).
Na dražcných ncmovitostech nejsou žádné zál,ad),. které nezaniknou dražlxlu.

Vlll.
v)dlažilel je oprál,nčn převzít \,),drienou nemovitost § příslušenst\ ím dnem následujícím po r;dáni L]snescnl L)

příklcpu, O tom je \},dražitel povinen l,vrozuměl exekulofa, VÝdlažitc1 sc stá\,á \,]astníkenl rl,dražcných nemoviiosti
s příslušerrstr,ínr. nabllo-Ii usneserrí o příklepr-r pr,ár,ni rnoci a zaplatiI-1i ncjvyšší podání. a to ke dni vydání usneserri .
přÍklepu 1.§ 336l odst. l a 2 o.s,ř.).

lx,
Po nabrtí pliir ní moci usncscní o příklcpu a doplacení nej\]ššího podíni následuie zápis do katastťu ncmovitoslí,
Kzaplaccní ne,irlššího podání ulčuji 1hůtu l5dni.ktcrápočnebčžetprální mocí usnesení o přík]cpu, Nejvyšší pod.iní
.ie třeba zaplatit na ť]čel e\ekutorského úřadu l 7523 6496/03 (]0. \'s l200722710 nebo složcním částk) \ hotovosti u
exekutorskóho úřadu pIoti pot\ ť7ení. Nchude-|i nejvyšší podání 7aplaceno \,čas. budc nařízcna opčtovná dIažba_
svllcručcnímtohol1dražitele.kterýs\énci\),šší podáni \ minulosti nezaplatil.

X.
Př-i lozl,rhu rozdčlovanó podstai) se mohou oplá\,nění a další \ěřitcló povinného domáhllt uspoko,jcní jiných
pohlcdár ck za por inným při7naných \,\,konatclnÝm rolhodnl]tím. snrírem ncbo jiným titulern uledeným \, § 27,1 o. s. i,
anebo pohlcdiivck za po\inným 7ajišlěnjch 7ásta\nim prár,em na plodlrraných nemol,itostech. než plo ktcré b;,l nlirzcn
tento \ýkon rozhodnutí, jcstliže je přihlásí u podcpsanóho soudního exckutola ncjpozději do zahájení dražebního
jcdnání. Opr,ár,nčrrý a další l,čřitclé fiohou s\,é pohlcdá\b,zaporinnÝnr přihlásit. ien iestliže.jim byl; přiznjn1
1}konalelnÝm rolhodnulím. smírcm ncbo.jiným titulcň uvedcným r § 27.1 o. s. ř. pc. pr,ár,ni tnoci usncscni. ktcrým b)1
nařízen výkon lozhodnutí prodcjcm r,ýšc urcdcných ncmovilosti, \,'přihlášcc rrtusí být ul,edena r,ýšc pohlcdávk).
.jc,jíhož uspokcrjení se \ ěřiteI domáhó_ a požrdoYrná \ ýšc příslušcnst\ í télo pohleLlávk) . K přihIášce musi být připt,It,n)
listinv prokazuiíci_ žc ide o pohledár,ku přiznanou l,l,konatclnÝn] ro7hodnutírrr_ smíI,cm nebo.iinjm litulcm ulcdel]jnl
l §27.1 o,s,ř, ancbo o pohledávku 7ajišičnoLl zásta\ním prárem na proditraních nemolilostcch. K přihliršce. r nr7
ncbude u\ edena \,íšc pohlcdá\,k), nebo jcj ího příslušenstr í. erekutor ncbude přihližet.

x],
E\ckutor \)ZÝ\,á oplár,rlěného aostamí \čřitc|c porinného. kteří přihl.tsili ncbo podlc rýr,oku X. tohoto usnťsení
přihlásí u podcpsanólro soudního e\ekutola s\,é pohlcdár,kl,za pL)\inním. ab) sdčlili cxckutorovi. zda žádaji zaplcccní
srých pohlcdár ck. Ncpožádají-lio 7aplacení před zahájcninr dražcbního.jednání. rnůžc rldražitcl clluh povinného lúči
ninr přcr zít, Přcrzetínl dluhu nastoupi rldražitcl na misto pofinného: souhlas \čřitclc se přitrlm ncrržadujc. Jc-li
pohlcdá\ka. doníž nastoupil vvdlažitel mísro povinného.jako dlužník. zaiištčna záslalním prárem na plodá.,anjch
ncmoritostech. púsohi zásta|ní prál o r úči \,),Jllžiteli.

, Xll
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Přihláška pohledár,k), n]usí dojít cxckutol,o\'i ne]pozdÉ,ii do zahájeni elcktionické dlážb\,(§ 336() odst, 2 písnr. i) o,s.ř,),
Pozdč}i došlé přihlášk1 cxekutilr odmitne.

xIlL
Exekutor \'\ 4'\ á každého. kdo má prár,o. ktcró ncpřipoušti dlažbu (§ 267 o.s,ř_). ab}, jc uplatnil u soudu a ab}, takové
uplatnění prár'a plokázal erckutorovi ncjpozdčii přcd 7iháiťním dražebn ího .iednání. a upozorňuje. žejinak k jcho prilu
ncbudc při plovedcní r ýkonu rozhodnuti přihlíženo.

XlV,
Osob). kteló mají k ncmo\ itoslem předkupní pr,ár,o. jc nrohou uplatnit.jen v dr-ažbč.}ako diažitelé. a to nelpozděii do
zehájcní clcktronickó drižb!, Udčlením příklepu předkupni prártl zaniká. Hodlá-Ii osoba již svědči předkupní prjro
toto pťá\,o uplatnit při dražbě. musi je Lrplatnit nejpo7dčji le lhůtě shodnó plo uhlazení dražební jistot1 (\, lóto lhútč
nLlsí být uplatnění předkupniho prál,a r,čctnč dúkazú dolučcno soudnímu c\ekutol(lvi). Soudní c\ckubl .ieště před
zahíjcnirn rlastni dI,ažby rozlrodnc. 7da přcdkupni plárcl je prokázáno. Dr,Ižilel s připuštěným přcdkupnim priilcrn
budc l sl'stému l elcktronickórrr s},stémLl dlažb), označen zelentlu hvčzdičkoLr, Ploti tomuto usncseni není od\olání
přípu5tné.

XV.
Iicgistrace družitclú ("§ 3jó odst. 2 písm. a) o.s,ř.) do srstérnu elektlonických dražcb probíhá ptostřednictr.ím rrcbor,ého
lornluláře na adresc lrryrv,okdlazb).cz . sekce Ilegistlace,/PřihIášení,

XVL
Zpúsob clektronickó dražb\ (§ ]]60 odst,2 písm, b) o,s.ř,):

l. L)lažb\' se múže 7účastnitien regislrovanÝ or,čřcnÝ uživatcl porlálu \\1\1ť,okdrazb\.cZ.
2. Povinný sc nesmí účastnit dražby,jako clražitel, I'orinný sc po přcclchozí legistraci múžc _jako orúicnj

užilatcl poItálu rrrrlr.okdrazbr,,cz účastnit dražb1, \,postavcní po\ inniho o niisIu<l mu práv.) |oJJt njnlitk}
proti udělení příkIcpu.

3, Dlažiteli nebo polinnéfiLr. kteŇ nesplňuje tcchnické podmínkv plo registraci a následnou dražbu. cxckutor
unložní na předchozi písenlné l1,žádánír sídlc úřadu přístup k tcchnickén,]u rl,bal,ení,

'1. Na ponáIu rirr rr.okdlazbr,cz \ sckci připra\o\anó dražb1 si ol,čien! uži\,ale] 7\.olí ncmovitost. klerou chce
dlažit. Do dražb} se (lrčřený užiratcl portá]u musi Dřihlásit.iako dlažltcl iušti nřcd zaháiťlrim dla7h\.

5. Z administratir ních dúrodú doporučujcmc přihlášcní k dlažbčjiž současně s odcsláním dražcbníjist()l). Již
v tcnto okamžik musíd|ažitcl nolit. zda budc dražitjako prostý dražitel nebo dlažitel s přcdkupním prár,em.
ab} b)lo možné jcho přcdkupní prá\! před dlažbou o\ěřit a po\olit_ Postup pro přihlášeni ie palt,ný
z draŽebního manuálu vsekci,,Jak dražit" na portálu ww\t,.okd razb}.cz, Po zahájení dražb} neni
nložIré přistoupcní dalšich dlažitelů. ktcří se do 7aháieni dražbť ncpřihlásili!

6, Po připsání dražební jislot) na bankolní účct c\ckutora a splnčni ptldmínck účasti na dlažbč dle dražební
v} hlíšk),jc dražilel oprár,nč,n \ dražbč přilrazoYat,

7. V Lermínu pořádání sarltltrré dražb1 již přihlrišený dlažitcl u konklótní dražb1, pod s\ým Lrži\alelským
jnlónern a hesIenl múže od okamžiku zahájení rlražb1 přihazolat

8. Za shodné podání se poražLrje podání učiněné nejménč d\,čma dlažiteli l,e shodný crkamžik. Tzl,
..dolovnár,áni' na podáníjiného tlražitele nerri přípustné. To ncplatí pt,o dIažitele. kteďm syčdčí předkupní
právo v případě. že budc učinčno st.iné podání dražiteIem. kLcrému s,"čdčí předkupní pr,ár,o a ncbude
učinčno podání r 1 šši. budc udčlcn přikIcp dražitcli jcmuž sr,ědčí přcdkupni pr.ár,o.

9, Zpúsob určcni vydražitclc ! případč podlc § 336j odst. l věla druhá o,s.ř.: Při shodě podání budc rldražitcl
u|čen losem. 1,os mezi tlstlbami S předkupnínl prár enr. ktcré učinil] shodné podání sc činí elektlonickýnl
losem Z čiscl l až 99 na základě kIiknulí užiVatcle ilrned po ukončcní elektl,onické dražb}, nr-idéle \ e lhútě j
minut, Dlažiteli s rl šším ,.1losovaným číslcm blldc udělen příklcp,

l0. Příhozy,sc čini tak. že do příslušného okénka dražitcl \ypiše částku příhozu (musí být stejrrá či rl,šši než
starrovcnÝ minimální příhoz určený dražebníkenl. jinak se podání s částkou mcnší než minimálni přihoz
nezobrazí a má sc za Lo. žc IebYlo učiněno). k]ikem na tlačitko přihodit.ic podání trčiněno a zoblazí se iakcl
nejr;šší podáni spolu tržiratelským .jmérrenl dražitcIc_ ceIko\ou částkou a uvedenýnl přesnÝm časem
příhozu.

Jl. Přiklcp lzc udóiit tornu. kdo učinil nc,jvršši podání a u nčhož .istlu splněn;, další podrninkl. stanolcnú
zákonemi §336i odst, l \ětlr pn,nío,s.ř,)

l2. Po skončení dI,ažb} ozrrárrrí c\ekutol plostřcdnicl\ ím svsLému elcktronických dražeb osobu. klclá učini]a
ncjrlšší podání l dlažbč a r,íši nejllššiho podání,

lj, ()d okamžiku oznánlcrrí osobr. ktcrá učinilu nlj\,\šši podání a..,ýši nt,jvl,ššiho podáni. bčží osobánl. klelé
rlají prá1,o \'znčst nánritk), ploti udčlení přiklcpu. lhúta 5 nlinut_ r,c ktcré mohou \/nést nán]itk) ploti
udělení příklcpu. \' případč. že budou podán) náInitk1 proti udělcni příklcpu. rozhodne c\ckutoť o tčchto
nánritkách usncsenínl. krcrú zlcřr,jní r slstému clcktronické dražLr), \'přípaLlě. že budou n.ilnitk},shlcdán),
dUlodnými. poklačLric rJrlžba rlr,oláním přcdposlcdního podáni: v oili]čném případč e\ckutol udělí příklep.

1.1. Dlažitelům. kterýrn trcbr1 udčlcn příklcp sc rlátí zaplacená jistota po skončcní dražb}. Dtažebníjistota se
ncvfitci tomu dražitcli_ ktcrý podal nánlilk),proli udčlcní příklepu. a to až do dob\,. než usncseni o příklepu
nabudc prár ní moci,

@,,



15. Usnesení o příklepu se v elektlonické podobě zYeřejní prostřednictvím systému elektronických dmžeb a
doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 3360 odst. 2 pí§m. e) o,s.ř.)

P ou č e n í: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání oprávněný, povinný a osoby, které mají k nemovitos[i
předkupní právo. věcné prá\,o nebo nájemní pr,ávo. ato,15 dnů od jeho doručení prostřednictvím
soudního exekutora. o odvoláni rozhoduje Kťajský soud v Ustí nad Labem.
Odvolání jen proti výrckům I., IL. VI.. VIII., IX., X.. XI, XII.. XIII., XIV, XV a XVI. tohoto usneseni
není připustné.

V Přerově dne l6.9.20l4

Mgr, Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášen Vránou

Díažebni lyhláška se doručuje: lx opiiwěný
lx povinný
lx manžel povinného
lx osoby s předkupnim právem, vécným právem. ná.]emnim pravem
lx osoby, kteíé přihlásily \}mahat€lné pohledávkv
lx osoby, které přihlásily pohledávky zaj ištěné zástavnim právem
lx finančúi úaad
lx obecíí úiad (\1,\,ésit na úředni desku)
1 x orgiin ossz
l x zdravotni pojišťolna
lx katastrální úřad
lx obecniúřad obce s ro^ii.nou působností, ť jehož obvodule nemovitost (v_wěsit naúředni desku)
lx v},věš€ni na úředni desce

Vwďseno flp61 1 i 09 70l{ l
-".l...!"?.*q, '

Seimdo dne: _'
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