
Číslojednací: l20 Ex 9880/l3-5l
v. s. oprá\,něný: 4l08110971
č.i. opťávněný: 4l08 ] ] 097l

UsNESENI
JUDr. DalimilMika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339
0l Klatovy, pověřený vedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Děčíně, č.j. 41 EXE 444112013-
l0, ze dne 29.05.20Ij,
proti povinnému:

nar.01.09.1 969
na návrh oprávněného: AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným založená dle právních

předpisů Nizozernského království, Strawinskylaan 933/Wtc TwI B, 1077, xx
Amsterodrm. lČ ]4l8o04s. Zast. MgI. Lucie Toniková, advokátka, Haštalská
760/27. l1000. Praha l

pro 86 l51,00 Kč s příslušenstvirn

vydává

DRAŽEBNi VYHLÁŠKU
o přovedení e|ektronické dražby nemovitých věcí

T

První dražba nernovitých věcí uvedených v bodě ll. se koná prostřednictvím elektronického systému dfažeb
na adrese:

wlvrv.d razbv-exekutori.cz

Zahájelí elektronické dražby: dne 10.12.20l4 v 11:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání).

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 10.12.2014 v 1 l :30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č, 99/l96] Sb., občanský soLrdni iád (dále jen ..oSŘ)), Bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to. že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby Se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.
Budou-li poté činěna další podání, posttlp dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního
učiněného podání pět rninut. aniž by bylo učiněno další podáni. má se za to, že dražitelé )iž nečiní podáni a

dražba končí, Jednotlivá podání všech dražitelů a jejiclr výše budou bezprostředně zobrazovány na pofiálu
w\av,drazby-exekulori.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě. Sledování elektronické dražby je
veřejně přístupné.

Prohlídka nemovitých věcíje možná dne 26.11.20l4 v l1.00 hod. po předclrozí dohodě s Exekutorskýrrl
ťrřadem Klatovy. Dohoda týkající se prohlídk;,.je nutná nlinirná]ně 5 dní přederrr.

ll,
Předmětem dražbl,jsou tyto nemovité věci povinného, a to:

Poučení:
Pokud Vánr b1l tcnto dokunlent d{)ručen bez otisku ra7ítka a bcz podpisu..|edná se o dokunleirl doručovaný proslřcdnic§,iIn
pro\ozo\atclc pošto\nich služcb. ktcrýjc platnj i bcl těchto náležiloslí, Dle usl. § l7b sta\o\skóho předpisu E\ckutoíské komfi)
Ceskó rcpubliL} kancelářský řád. k pisemné žádosli účastnika- kterénlu b]l lislinnj stejnopis 1(}I1o1o dokumenlu doručen. se Zašlc
cl, pošlou nr el. adlesu urctlcnou r žádosli piscmnost vlhotorená \ eI podobč a podcpsaná podlc § lóa ncbo sť picdá účas1níko\'i
\ sidlc 'řadu na lechnickénr nosiči dat.

JITKA UNGROVA, NYMBURSKA l995, 40747, VARNSDORF,

7.a Beránkem 836,
3390l Klato\]

Ílodltclnáaťukcz tel| 376]l0088.J76J2í085
la\: ]7ú] | 0086
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Jedná se o bYtovott jetlnotku o velikosti 2+l un,tíslčttott ve 2.Np byrovjho c]ontu vobci Varn_stlorf, okresDěčín, Budova je s.lmosíatně slojící, zděná, bez ýýltthu, mó 3 Ňi s byt<lv,nti iednotkanti a ] PP se s'ktepy aspolečnýui prosto4,. Předuělnd jednotta ie o poáUncna ptrs"'al,iírr1 C r"Ž'i}r|ir"n,' i irli.ir!, ,r,,",rředlíni a kou7elt4. K 6ttt pui,.í 
.skt, 

pni *ai,, Z ir_or1: ,,:r|*y"i ,,it,, 
.i,. 

ncrtuuitú vil- napoj,,n,l n.l vcicin)vodovod, kanali:aci, PlrnovoJ l,"lcktl,|ittu- ríistt,p ic pL -irrrort komunila,i s cltoclníkent. rltl.kó\,atll icmožné na veřejné komunikaci piecl dontem,

PříslušenstVí těchto nemovitých věcí tvoří: sklepní kóje

lII.
výS|edná cena draŽených nemovitých 

_věcí 
uvedených pod bo<lem II. tohoto usnesení by1a určena soudnímexekutorem usnesením č.j, J20 EX 9880/l3-45 .",I"" rÓ.O.ZÓi,l ;ástkou ve 1íši 300.000,- Kč.

IV
Nejnixí podání se stanoví ve lTlši 2/3 vy-sledné ceny dražených nemovitých vecí uvedených pocl bodern lI.tohoto usnesení a jejího Příslušenství, práv a jiných á".;"[""ý.r, i,áanot, pot.i"i.t k draženérnu celku a činí

200.000,- Kč

výše jistotv pro dražbu nernovitý^ch, věcí.uvedených poc' bodem ll. tohoro usneseni se určuie v částce
19,999,- 

*'; nejryše všal \ c V) i.i 3 4 nejnizšilro páaa"i žň.i . koupi <1raženjch nentovit,ih ,, ěci j.orrPovtnnr zaPlatit jistotu pled dražbotr t hotovosli \,ídIe txeiLrtorskeho tiiaatr x laiog.' |"* rl,*'r.l.a", 
"Plalbu V holovosli dle zrlástního nrá\niho piedpi,ll. n.lporJIijo.ur,a'1.ni lonani'ará)Jr,,niň"l"a")ir'".u"bezhotovostni platbou nr úeer .oudního.rál"ó*. , 

"Jl'"i "ř.]řoi,o".n,t. obclrodní bankv. a.s.. pobockaPlzeň, číslo účtu 21411094410 00 pod variabilní,n .y,rr6oi", ósit'lj s uvedením specifického s;lmbolu,
!Ti.T.o"o: vplipade tzlrls_p.qor rsdlla u , pr,iuoe pra"nrelc o,our lejl .Io

;i|u.j§JiJ§::i:tJJ;"" '^ 
niiIllédnolt potrze telrcl., ujro-ri pr§^nal.ni, o*žňinofr*n-ffi'

VI.

]:::1"!l"yl ,,1měnk) a..nájerlní. pachtovní či předkupní práVa, kteráV qra7Dc ne,/anlknott. neb; la z]i,tena.

Poučeni:
P.lkrlJ Vlrrrr b\l lJ-Lo J,,kl1,1)elll J.tll,,, r bL,. o,,.LL ri,,llNJ .t fuz p,,,lpi.rr icllrr.r st o L].,lrrrrrc,r. d,,ru,:,,,31r p,,,,,i..1,,,.,,,n,
Cc'li r'Pu\Jik' k, r'clli,\( io,t, t ii,.,n,,,. r".l,^r, ui"srrit,,. r,.r.,,,u t,,', i,u',..',. .ni,.ri.t,,J.,,lo J,,kIllllcnlu d.lrui.n :. z_]Iť
: 
"iiJT,i,ri];],,::;;;l'.:;:'"*l:,: í]*^ ' 

l.,,.n I uj \\huln\ťllJ , .,r, ,J;,r.i. ,'n.1.o." ,,n,,Lr. l r- ,,.i ,'." ,,.,l" i,,,', .',, i

prodejern nemovitj ch l ecí

Za Beránkcm 8J6,
3J90l Klato\-r

Dodatťlna ír eUL .7 tel: 376J l0088,J7632]085
fá x: J76JI0086
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VII.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejr.yšší podáni. Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšši podání, udělí
Soud přiklep nejprve tomu dražiteli, ktcrérnu svědčí předkupní právo nebo \ýhrada Zpčtné koupě, Není-li
přík|ep takto udělen, udělíjej dlažiteli, ktery podání učiniljako první.
Vydražitel je oprávněn převzít \Tdraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícírn po doplacení
nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí l5 denní lhůt}, ode dne zveřejnění usnesení o příklepu
k podávání návrhů na předlažek v souladu S ustanovením § 336ja odst. 1 občanského soudního řádu (dálc.jcn
,.OSR''). ByI-1i však podán takový návrh. nemovjtou věc s přís]ušenstvím lze převzit dnern následujícím po
dni. kdy bylo předlažiteli doručeno usnesení o předražku.
Vydražitel se stává vlastníketn vydražené nemovité věci s přislušenstvím, nabylo-Ii usnesení o příklepu
právní moci a zaplatil-li nej\yšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příkJepu. Předražitel se stává
vlastníkem nerlovité věci S příSlušenstvím, nabylo-|i usnesení o předražku právní moci a předražek byl
zaplacen, a to ke dnijeho vydání.

vl Il.
Soudní exekutor vy zý v á každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu dle ustanovení § 5]
exeLucního iádtl ,,ákona č. l20 ]00l §b. tdále jen ..EŘ"r lc spojeni s uslanovenlln § :ó] OSŘ. ab5 je
uplatnil u soudu, a aby takové uplatnění práva prokázal u soudního exekutola nejpozději před zahájenírn
dražebního jednání,.jinak kjeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

Soudní exekutor v ;- zý v á každého. kdo má k nemovité věci nájemní či pacl]tovní právo, výměnek nebo
věcné břemeno nezapsané v katastru nenrovitostí, keré není uvedeno v dražební vyhIášce, neide-li o nájence
bynr, výměnkáře, je-Ii součástí výměnku právo bydlení nebo oprávněného z věcnélro břernene bydlení. ab;,
takové práVo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami" jinak takové práVo zaniknc příkiepern
nebo v případě zemědělského pachtLr koncem pacl,ttovního roku.

X.
Soudní exekutor u p ozo r ň uj e, že oprávněný, další oprávněný adalší věřitelé povinného se nloholl
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek za.iištěných zástavním právem, než
pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozdě_ji do zahájení dražebního jednání. Přihláška
musí obsahovat týo náležitosti:

a) výši pohIedávky ajcjího příslušenStVí, .jej íhož uspokojení se věřitel povinného dornáhá.
b) vyčíslení poh]edávky ke dni konání dražby,
c) údaj o tom. dojaké skupiny pohledávka patří,
d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky.

Piihláška musI \plňoval nále7ito\ti dle u,tannr cni § 4] 05Ř. a z p.rdání lrru5í bjt parrno. kleremrt ,ortdnimLt
exekutorovije určeno. kdoje činí, které Věci Se týká a co sleduje a musí bl,t podepsáno a datováno.
K přihlášce musí být připojeny Iistiny prokazující, že jde o vymalratelnou pohledávku nebo o poh]edávku
zaiištěnou ZáStavnim práVen]. ledaže q/to skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.
Opožděné nebo neúplné přihlášky budou u5nesením odmítnuty.
Věřitel jc povinen bezodkladně oznámit sor"idnítnu exekutolovi zrnčny týkající se přihIášky. ke Lterýrn došlo
pojcjírn dorričení sotldnímu exekutolovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

Xl.
Soudní exekutor u p ozo r ň rrj e oprávněného. dalšího oprávnčného a další věřitele povinného, že molrou
popřít přilrlášené pohledávk), co do jejich pravosti. výše, zařazení do skupiny a pořadí. a to neipozdě.ii do J5
dnů ode dne zveřejnění oznámení o přihlášených pohIedávkách. nebo vtéže ]hůtě žádat. aby k rozvrženi
rozdělované podstaty b),1o nařízenojedl]anídIc tlstano\,ení § 6q EŘ ve Spojení S ustanoveIrim § 336p odst. 1

OSR; k nánritkám a žádosti ojednání učiněnýtl později nebude přihlíženo.

Pokud Vánr b}l tento dokunlenl doručen bez otisku razilka a bez podpisu..jednii sc o dokunrenl doručo\anÝ prostřednict\íIn
pro\'olo\,alele poštrxních služcb. ktcrj jc plarný ibcZ lčchto nálcžitosti, Dlc ust. § l7b sla\o\ského předpisu l]\ckulorské konlor)
Ccskó republik1,- kal)cclářskj řád. k písenlné žáLiosli účlltiíka. ktcrému b)l lislillní stťinopi5 tohoto dokunrcntu donlčen_ sc z&šI.
cl, pošrcu na cl, adlc§Ll u\cd.nou \ žádosti piscmnost \}hoto\cná r cl- podobě a podepsaná podle § lóa ncbo sc přcdá účaslniko\i
r sídle úřadu na technickónr ltosiči dat.

Za Beránkem 8f6,
3]9íl l Klatorr

tcl: 3763l0(188.]7632{085
fa\:37ó3I0086

Poučcní:
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XIl.
Soudní exekutor u p o z o r Ii uj e dražitele, že se nepřipouští, aby nejr,yšší podání bylo doplaceno úverem
Se ZříZením zástavního práva na Vydražené nemovité Věci.

XIIL
Soudní exekutor u p o Zo r ň rrj e osoby, které mají knemovitévěci předkupní právo nebo výhradll Zpětné
koupč, že ho mohou up]atnit jen v dražbě jako dražitelé. UděIeníln příklepu předkupní píávo nebo výhrada
Zpětné koupě zanikají, ne.jde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku í]ebo vlastníka pozernku k právu
Stavby. předkupní právo v]astníka stavby k pozernku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní
právo, která udělenírn příklepu nezanikají. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo
výhradu zpětné koupě, musí je uplatnit nejpozději ve lhůtě pěti dnů před zahájením dražebního jednání (v
této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva nebo qýhrady zpěnré koupě včetně důkazů dorLreeny
soudnímu exekutorovi), Pokud nebude přecikupní právo nebo výhrada zpětné kottpě shora uvedenjm
způsobem uplatněna a prokázána, nebude v případě dalšího dražebního jednání k později uplatnčnénru
předkrrpnímu právu nebo výlradě zpětné koupě přihIíženo.

xIV,
Soudní exekutor u p oz o r ň uj e na to, že pozenlek, na který se vzahlúe exekLlce prodejem nernovitých
Věcí- není Zatížen právern stavby.

XV,
Registrace dražitelů do systénu elektronických dražeb probíhá prostřednictvírn webového tbrrnuláie na
adrese urr,u,.drazby-exekutori,cZ. Sekce Registrovat/Přihlásit. Dražitelé .jsou povinni sdělit svoje jrnéno.
příjmení, bydliště, rodné číslo. a nebylo-1i přiděleno, datum nalození.

XVl.
Způsob elektronické dražby:
l. Dražby se může Zúčastnit.jcn ověřený regiStlovaný užiVate] portálu wwrv.drazb},-exekutori,cz,
2. Povinný se nesmí účastnit dražb1, jako dražite]. Povinný se po předchozí registraci nrůže jako or,ět,en)

uživatel porlálrr www.drazbv-exekutori.cz účastnit dražby v postavení povinného.
j. Dražiteli nebo povinnému, který nespIňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu,

exekutor umožní na předchoZí písenné vyžádání v sídle úřadu příStup k technickému vybavení.
4. Na porlálu www. drazbr,-e x ekutori. cz si dražitel zvolí nemovitou věc, kterou chce dražit.
5. Po připsání dražební jistoty na bankovní ú.čet exekutora a Splnění podmínek úlčasti na dražbě dle tohoto

usncsení je dražitel oprávnčn v dražbě přihazovat.
6. Virtuální dražební rnístnost se otevře všem účastníkťrm j0 minut před zahájenírn dané dražby,

V průběhu dražby lze virtuální dražební místnost kdykoliv opouštět a opétovně do ní vsttLpovat.
lníbrmace o dražbě se obnovlúí samy v definovanérn intervalu cca 4,5 sekund1,.

7, V terrnínu pořádáIlí samotné dražbv se dražitel přihIásí u konkrétní dražb1, svým uživatelským.jrnéncnt
a heslern do systému. po Schválení ověřenél]o uživatele Za dražitele v dané dražbě se alLtomaticky
vygenerrrje unikátní identifikační číSlo, které slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identi1']kátor
dražitele v průběhu dražby. následně může přihazovat. Unikátni identifikační čísIo se zobrazuje poLLze
třetim osobám, sanotný dražitel u sl"ých příhozťl bude mít míSto identifikačního čisla své uživatelské
jméno.

8. Dražitelé nenrohou v dražbě činit shodná podání. Další podánítedy musí bjt vždy vl,šší než předchozí
učinčné podání, jinak k nčnlu ncbude v elektlonické dražbě vůbec přihIíženo. To neplatí pro dražitele.
kter'ým svědčí předkupní právo nebo výhrada zpčtné koupě v případě, že budc rtčiněno ste]né poctání
dražitelern, kterému svědčí předkupní právo nebo vÝhrada zpětné koupě a nebude učiněno podání v) ssi.
bude udělen příklep dražitcli. .!enluž svědčí předkupní právo nebo q7hrada zpětné koupě.

Poučení:
POkur] Vánr brl tenlo dokunlcnt doručcll bcz otisku rezítki a bcz podpisu_ jedná sc o dokunrcnl doručoyaný proslřcdIrict\inr
prorozorttclc pošto\ních služeb. klcrj.le plallrý ibcz tčchto nálťžik)slí, l)le ust, § l7b staYo\skóho předpisu l]\ekutorskc kollxr}
Ceské republil1 kancolářsk! řád. k písenné žátlosti účastnika_ kterúnru b)1 listinný stcjnopil loholo dokunlcntu doručen. se zašIe
el, poŠtou n! el. adresu urcderlou r žádosli !Ísemnosl \}hoto\cná r el, podobč a podcpsaná podle § l6a ncbo sc přcdá účastníko\i
\ sid]c úřddu na technickém nosiči dal.

Za Bcránkem 83ó.
3390l Kl.tot\

nodate|ná' cukcl tel: 376JI0088,J76J2]085
fár:3763l008ó
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9.

l l.

12.
l3.

Učiní-li ne.jlryšší podání více dražitelů s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě, bude udělen
příklep tornu dražiteli s předkupnírn právem nebo výhradou Zpětné koupě, který učiniJ své podání
nejdříve.
Příhozy se činí tak, že lze Využít tlačítko S funkcí automatického příhozu, které zajistí příhoz ve výši
minimálního příhozu nebo do přísJušného okénka dražitel vypíše vždy celou částku navýšenou o rýši
svého příhozu (musí býl Stejná či Vyšší než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se
podání s částkoLl menší než nrinimální přílroz nezobrazí a má Se Za to, že nebylo učiněno), klikem na
tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražiteje, ce]kovotL částkou a uvedeným přesným ěasem přílrozu,
Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elekronických dražeb osobrr, která
učinila nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.
Dražitelům. kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená j istota po skončení dražby.
Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systénlu elektronických dražeb a
doručí se osobám dJe § 33ók OSR.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Klatovech. dne 1 8,9.2014

()t i.s k th'ední ho razít ka

JUDr. Dalimil Mika. LL.M.. v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Šrámková Monika

Doručuje 5e:

- oprávněný,
- další opráVnění,
- povinlý
- manžel povinného, jde- li o nemovitou věc ve společném .jměn í nlanželů,
- osobán]. o nichžje známo, že maji k nenrovité věci předkupní nebo zástavní právo nebo výhradu zpětné koupé.
- osobám,jejichž nájemní či pachtovníprávo, \)'mél]ek nebo právo odpovídající věcnému břenleni zaniklo,
- přihlášenýmvěřitelům,
- finančnimu úřadu a obecnimu úřadu, v je_iichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž obvodu má povinnj.

připadně manžel povinného §e_li nenovitá věc ve společném jmění manželů) své bydliště (Sídlo).
- těm, kdo Vvbírají pojistné na sociálni zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na

veřejné zdravotní pojištění,
- katastrálnímu úřadu,
- obecnítnu úřadu obce s rozšířenou působností, vjehož obvoduje nenlovitá věc,

- má-li někierý z účastníků řízeníprávniho zástupce, pak doručovat zástupci-

JUDr. B[i:::::§:,::'"J:;;
r"lo.\ lUD, Dd 1 M.J.o,d,

LJallmll MlKa ;:i;51,'.óu,LN ,,D, oé,,,
M ka.sERlALNU[lBÉR=P143543
sN] 1575955
Dalum: l3 9 2011 12:11

Za Beránkem 836.
3390l Klato\}

Dodátelni?eukcz tcl: ] 763 l 0088.3 763 2.{085
ft\:376310086

\lyrdňono ds*l l . r],.] ,,,,ll

§eir,ruio dnc:

Poučeníi
Pokud Vám b]l tcnlo dokunlcnt doručen bez olijku ralilka a br-z podpistr. jedni se o dokumenl dontčo\anj pros!řednich,ín
pro\ozolatele poštovniclr služeb. který.ie platrlj i bcz tčchto nálcžitosli. Dlc ust, § l7b starorskéIro předpisu E\ekutorské konroí},
Ceskč rcpublik} kancclářský řád. k piscmnó žirdosli účaslníka_ kteřému b]l listinný srL,inopis tohoto dokunlcntu doručcn. se zašlc
el, poštou na el, adresu u\cdenou \ žádosli písenlnost l1hoto,.ená l el- podobě a podcpsaná podlc § 16a ncbo sc přcdá účastniko\i
\ §ídlč ilřrdl, n,1cchnickéln no§iči dlll

(@) l, u


