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c.l. lJo Ex 2l57108-10,1/E í

USNESENI DRAZEBNI VYHLASKA
Soudní exekutoř JUDr. Ja_n Paraska, Exekltorský úřad Most ve věci:
Oprávněný: l/ G7, a.s. IČ:63145880 DlČ: CZ63l45880
adresa: Litvinov Tylova 54ll 4360l
Povinný: 1/ Jaroslav Kocůrek nar:02.04.1965
adresa: Varnsdorf Svatopluka Čecha 555 407 47

vedené u Okresního soudu Děčín §p. zn.: 7 Nc 3906/2008 - 5
rozhodl takto:

l. Dražebníjednání v nadepsané věci sekonádne04.11.2014 od l0:00 v sídle exekutor§kého úřadu.

Zápis účastníků dražby a skládání dražebnijistotv proběhne v den konání dražby od-do 8:00-9:00

Prohlídka dražených nemovitostí se koná dne 28.10.20l4 od l0:00

Povinnému se ukládá umožnit v určené době zájerncťrm o dražbu prohlidku dražených nemovitostí.

Dražební vyhláška a znalecký posudek jsou zveřeiněnv na uww,nortaldrazeb.cz!

II. v dražbě budou s vYvoLÁvACi cENoU 386.700._ Kč prodávánv tyto nemovitosti:

\4astnft(čá§tA-Lvl:

xocúle]( Ja.oslaÝ, svaioP}uka Čecha 555, 40747 varnsdolf 650402/0072

Nemovitostíčást B - Ltrl:

108311 133031 ťrÝólý trn.řni p9!o3!

q:Ees.,Et4strální úlq

?l::iji 1'1:i,d.r.,:_-' :j,,i:: _l:,-=i. _1- __,ji, :-:.,_::::: Z.:'::,b..,::21,

zeeédél§ký půdnt
fĎnd

ak:sB ] czo{21 Děó.t.

a.: " úž.:.,i: 6299?9 §ólr1í Podluži
oié.: 56?432 Dolni Pod1uží

i:3: lr]á:.lirj]ýi : 1119a

Základní popis nemovitosti:

PotemkoYá parcglá p.a, 10a.3l1 , Ý!3lý t avni pnro§l
celkcvá yiměía: 133 c31 m"
BPEJ 7?814 - 43 9B5 ř.:
BPĚJ 750'!4 - 83 i.{6 řn"

Pgzemková palaela č 10331,1 se nác},áli 1ě še!€ío|ýchodniff okr3ji k3la§tíálnilc úZem; D§lnl P3iiuží
pl] iranici s kata§llá|nírr územlfi va.n§coí Pc;emek je šii|ora: ý čie§lé,i leréntJ §9 §kl§nčfi k
seýeiůvýchod!, v,+ni čášli k výahodtl Ve slřecni čá§1] §enaploš€ 1c cgů n]'írachážeji ná]ei§,]é íjř*,,líry

li:ln3tó sircrny dru!}ll bair3 ia§an jaVOí §láa' ci§Uh jr 6-30 lskú

PcžeřkóVá páícé|a p č 1ca3l1 _ čá§l o výméle 10 090 rr! ,leri oblo§poilalována. n3chá:ej: se na nl
t v"ló porcslý §€í§; §éž 5 lókú

Q0 ů,11



Na lá§i poz€mku p.č. 108§1 c yyměťs 2 160 m? a na čási] o viŤněts § ?8o mŽ §e naiiáze,i tfua§
porosty. kieré ma]l cba€kter le§riio Porostu očené!1i je pmvčd€fio poale !§tao0r€ni § 3§ - § 37
vyhlášky. Za§tolpeni dl9vir, ]a]k]h §iál: a čakmerě§l byto !íóeno na Základé Vý§ledlú .ni§irlho §eiř€ni,

§|tupila l l

yýíéra 2 1§0 §?'
za§lorpe.l dlevi8: bfila 70 %. iaYoí 15 9Á. j3san 15 %
s|áll lle1,1 Diiza 30 €t. É!€. l0 |el Jasán 1f,'et
z3křeně4i: §.7

§kui na 2:
!.iťréía 5 ?§§ mr
ža3lcupe*i dleli§: iáll}r 4c %, ;a§a§ §0 !{
siáii dfeYln]}évoí,l5 |e,i ,a§an 1§ lei
Zakrneněnii 0.6

ilá čii§l} plremk! pč 108311 9 výméle 2 65§ mi se n3c:,aželi .ále\ jés3n! §lái! § rokú, Perů§l ]c
+cenéřýkc rél€§ni ps.o§t í:3 nai*§lriíy! p§:.fik! pcd|9 !s,láx§{,ťn; § 3l ť}trlá§t!y.

V §gY€ígýý§h§dni čá§1 pozeňlu p.é, 1r33l1 6e na€iá.e:i ll§t!:.:a §l.oi]y, jlYí, c.čéni Je pr§Yčd§nó
podl. !§ta.§r€.i § 4,1 vrtlá§ky.
zemédél§kť pazerne( §a híán,c| k3lášlrálniho úze.ni Drlni pcdirri a kata§řá|í}]ho ťrzerrri Vamsdod.
Pčžernek má obdeln'ko$i tváí, náahái §e y členilém :€íén! §é §kló§snr k §sv€.lovýchrdu, v iirni čásii t(
výctrcdu V€ slled;r'éásli§. nactázÉji nákrové dlevi.y

III. výsledná cena: 580.000,- Kč

Iv. Nejnižší podání: 386.700,- Kč *\,ryvolÁvAcÍ CENa*

v. Dražební jistota: 80.000,- Kč

Dražiteléjsou povinni zaplatitjistotu složením na účet soudního exekutora č.ú.22733l300l/5500, vať,symbol 2l5708l0,1

Jistota složená na účet se považuje za zaplacenou, pakliže 3 dny před konáním dražebniho jednání dojde na úeet exekutora. Úhrada

jistotyje možná i v hotovosti při zápisu účastníků drťby v mistě konání drúby.

vI. s nemovito§ti jsou spojeny tyto práva a závady:

Zá§tavní Dráva a věcná břemena íčást c - L\l:
o záslaý§í }}ťávo ,ákoí!né

Če§ká řep§btira, Rc/Ičo: 0oooooo1- Pa.c§ta: 1083/l
0o1

z- 951/2006-531

ij.ijlá ohiášeÍlj" wzlliku zá3taÝního a píědk\rFnihó p.áva (zák,ó,95,/1999 st,.' č-j.: 115r/06
2e dne 11, o1 .2006.

z*951l200 6- 531
o Přédkupni P.áÝo

d&tle vznihr předkuP.lih. práwa: 1?.o2.2o06
č€ská fep]jb}ika, F(alačO: óoooooo1- Fa!čela: 1083/1 z- 951/2oo6-531

potlledávka Ýe \rýši 191 855., Kó. daťu.t§ vzníku zástavniho p.áÝa: 17.c2.2006

oo1
..,i.iii. ohlášeni 9aníku zá§t.rgníbo a přédkupni!§ p!áÝ. ("ák.č.9511999 sL,,} č.j.. 1151/06

2e dné !1. o1 .2o0ó.

o !*tn.m1 přá.,.9 exek|to.§ké
]( zajiéiěni poltl€dá"ky l,e ťš: ]'l a14,50 l(a § při§lu3en3t!,íe

ú-, ó,§., Tylo,]a )4t, Eo.ni PdrcěIě: r08]/l
litvinov, { ]60l I,jtvínov, Rc/Ico:
a3l{§880

::;::.:. řxe].uó§i piitnz § 3ii!€ni eaeillo.§kého zá§ta.íúno práÝa n. !]e&oťilosti
Bxexulor§káho úiád§ l{o§ť č.i.: 13! Ex-2t5?./20cs -35-E 1 ie aln€ 15,06,201l. PrálŤi
eoc ke drl! 22,n§.?t10,

a_]521./201l-§31

-/35-E a-3521l2§lr-53].

@lt n



o uá§tar,.§í 9řáro elehitoř§ké
z !.j!ataní p6\te.rávř, ýé yiši 181 2?9.- xa 3 pii§r.uš.nrtdB

8oťo.k! .fětl/ č.p. 185, ,|3931 Pá!ééla| t083/t
xěcholupy, RČ/lČB: 520130/ua

:,:.::..8xel(uaLi pílxaz § zilzcní éj(ehlto!§šélto zá§larŤillo práÝa na n.eo?ltóst:
axe*!t3.r§kónó úiadrr ť..l* l č.J.| 095 Er-395/2009 p ó2-1l ze drle 1B.06.2810.
P!á.ml tróc té dnl 26.86,2018.

2-3299 / 2rrg- 53\

z_3299l2010-531

l-§203l201§-§31

z-l3a3/2tz!-33L

L-6111J20L!-53!

9 ínřržcrii éxekuc.
poÝěiéť §§ndni €:€illi§r - 16.. R-icbařd Bednái, Biexuto!3ký úřňd llaha 10

Koliilek,]aro§lnv. sÝčlopluka r-{948,r'2010-531
Č€ina 15§, 48'l{? va!§§atořf,
ečllč0,6584o?/o8?2

:j.;:r. §§l1eseni 3o!du o naiizelri er.e§lce oi.e§níh. soudt] y 
'ěóiíě 

sp.r§.l 8 3)(i-{331ll2c
-l0 ze at é 22,o?,2810.j a].ožěno na přá.. &ú!b§lt

ó 
'*tal,Ťti 

práÝo exeklrtořské
l zajištěni ponlěalárty Ýe !'ýši 53 581,- (č § při§l§Š€nsivlD

P.nbš, Rc/rlcg. 23722328
.:,.!j:.lrá 3xekučni přík.. o zříz.ni cxek{to!§tého zástaÝn''ho p!ávd na §3Botitostl

B].stut§ř§kéno liřadu Plaba ln Č.j.. 0!3 ix_l0a4./201B -12 2e dne 03.!9.2c1!, P!áÝi1
&oc k€ drti 1a. !9.28ta,

i_5203,12018_531

o rá§i.,.Ť!i. právo §rekutolské
k žaj.išaěni p§It}edáÝky ve Yýši 29{ ]l1ó.- Xč ! pii§luš.Dslví§

č§aB í..agin§, d.§,, §a Pani:ácl Parcel3: 1083/1

8cr rínaR.:iaf sé.vicaE, s.r.o., Pěřcela: 1063/1
zetelaYská 1525/1. lLclrle, 1{i10

6§ xolray }ful li§erÝis j §,!.6,, parce]a: lB83/1
vy3kóČi}ova 1a??/1á, ldicile, 1{02a
P.dhě {. Rč/tča: {92a1150

Fr"něnčói úřad r)!é ú§t.cki kraJ. Par:cela; !oE3/1
velká hřad.bni 39./61, Ú3ú §nd
],a!e.-ce1rt§n, 10§21 Ó§ti ..d !aĎ.B

::.j;:::. g§neseoi soudu o nařirsni ýýkon! !§znod- zřt?€ni! §oud. zástčl"nibo p.ava aklr§Ťrr.bo
§oud§ \, Děči,tč sp,zn,l 7 í-36/2r!t -32 ze ar,e 29"o],28t1. P.álúi §oc t. d§i

ó zd§t ..!i p.áva z ,ozn§dlutl
§p.ávn;io orgálu
t zlJr,Štér-i danó']ích §ódrédávék r.e Týša 1T 211,xg Yč 3 pii§luŠ.rl3ťJiD,

3l8/6!, §u§}c, 148o§ Přah., ač/Iň]l
§3999988

;:.r::r. &(etučI!1 přiiá, o uřiz.li .xei§L§!§ióhr, zá§talúilio pril.á na né§ovi!ó§ii
Bx9tuiorstibo úřaatl] li-bé!€c Č.j, !31 Px-318?l281§ -19 z§ dné 25,0?,201t, P.ávni
ú.. ke dJ!! 01.03.2811.

z-1303/2911-§31
o z&ta\.ni p.á?o €iek1laoť3ké

k zaji;té.li p§nl€dávty..e yiéi 6 292.- Kč § pil§luš€n§tÝí§
?.!€fónica czech ?.epriblic, a.§. t za parcela| t083./1 3-626a"r2011-531
Břía}ovao§ 266/2, §\chle, 

'1922F.álra, Rc/Icol 6a193336
:r:.:.n 8tekuční přika: § zřižéni ex€].tt!óř§héno uá3lár'nib§ p!ávn na §€§ovit.sti

'řekutolskér}o 
úřad€ 9l.eí-eě§to č.,]. 13!l ii-lt914./2t10 -0c5 ,e ťLn 29,11,?0!c.

pIá.!.n-i §oc te al'|i ?5,02.2811.
o 

'ásbYrri 
9.áÝo .xekutorské

k aaiiétěLí .o§]ed,ártÝ ve týšr, 59 26r,21 xč g p;ir],ušen§tvie

::r.:rj &ekučni piítau ó ,iírení 3x€tlto.skéno ž*ta!Ťrino pťá'.la na neĎo!-ito§li
arékDtóř§}éhó úiádt piéróV č.i.: tOj Ex-26145/2811 -16 ?§ d.e 3§.08.201!. Prá!'ni
Boc té dnj. 1?.09.2§11,

9_63},l/2otl-r31
. zástal.ni p.áÝo s}1rdco!§tsá

!-e Ťýši 5:9c4,- rč 5 přislrrĚensivi&. Poiadí sotdcaÝ3kébo zá§lan'nlhc, právB se iídi, dn€!
1.3,2011-

oi!€§&i spráÝn §aciá]"!ti!§

"ě,b€ 
zp.č.ni Děčín, R.§tá §t/33/

Déčín r\'-Podeokly, 4§502 DěČi.

perÉla: 1D83/1 z- 3121/291?-53L

u -361l20!3-531

::s.:.. Řózbodn§ti šp,r&Ýce dena o 2ři2.ní z*!!,,Ť.ibó p!árá Pin nčnllto uí..tu přo Ústécty
!$.aJ - ůz.Mi pr&.óvlŠťe Ý &u§burxu. č.j,l 1a2ca9/13/?513-85303-50ó652 ,e aln€
16,01.2013, Pra,..lli lroc te dni 22.02.2§13,

2_1al ]rn11-611
o 

'á§ia..,ni 
přávo eiéhtor3ké

k 2ajišiěn1 pohtedárlry ,je ťši E6E,- Kč s při§l§šel§tvra
Če§tápodnitat.}sxápojištb,aa, Pa.c€la. 1D83/1
a,3.. vieířta ]n§uŤanc6 Gloltp.
pobiežni_665/23. íářtin, 1860s
P.aha, Rc/ac9: 6399653c

;:;r:.:l Exel č§-i přikaž o zřizení ex.trrioť§iéĎó zá§lavDi§o P!áÝa §á něldo'Jitosi:
axe}uiorstého úiadt Bln§-oěstó č,i.i 036 Ex-?2{1/2!!3 -]: se dne 2!.B1.?r13.
P!á,rt!i eoc ).e .ln.i 11.§3.20t3.

z-59a/2a13-331

z-l90l2cl]-r]1

@arl



o zá§!a,.Ťii pr;Ýo e.rexut9r§ké
k 2ajtšié!!i pólleďá.rxí Ye yýši 1 36|,_ Kó § Piisliij.nst i&

čEsíi TerslazB, xa nř.be!rě.h tI !a!cčla: 1013/1 z-8s1/2013-531
1132,/4r Podoli, 1d?Oc P.ahal
Rc/]c!: !0!2?3e3

;.:J.j;j řxexučn_i piita! o zii:*ni exéll:lolslé}o aástál.Tlih, prála ně l!éeoťiir§t:
Exekuto!3kéno úřěd! íávrrčb!,.l §Ťod č. j.: 058 Bx-5]'r5,]2011 -33 !e dne 93.02.2!!3.

l_€31/2a13-531
o cá§ Lě.mi !řá!ó e:ekuio.5lé

} "a]!šténi 
pollédévly :re l;ya! 12 ]90,- Xi s !,ři§}ti!Ěl5Lrits

státni !,ozeBkoÝý úiad. §u§i'le.ká Pařcela| t88311 z-1!38/2013-5]t
1024l11a, iirio1:, 13!0§ Plana 3,
Ba/IčDI c1312'r1!

:.:r::;. arekuřni piikar o ,iiž.íi éx€itllór§iéh. ua§innilt§ prá-Ja na neBóvlto§ti
ixektrtořskébo úind! L:,to&éř:l,re é-j-1 124 zx,28t3r/2c1l ,21 z. dné 2{.!?.!|l!-
Prá,.,ni &o§ té dii ?n.08.201? .

2-1I38/29t3,531d ziisin.Ťli p.á!o exek.t .§ké
k za]:šténi ponl€dávkY 1.€ \"ýš! 3! t30,?{ Xa 3 pi.s!!ŠeDsr. i§

cc In,..esr I,ld-, íd.Č.c4648.r, střeí! PaŤce]áj .1!33/t i-1110l2úl3-3J1
sť!e.i 9a, Pa}azzo Pieťlo stage§,
1{36 vóllélta. i{ál ta

::j.-:.: Etetuélli pií}az o;ii.eni exe]rlto.štého zásla.niLo práÝ. nn n€aovltostr
axrkutoI§xého uiěd! PieŤo1, č. j. | 1!3 Bx-56653/2012 16 ze d-!!ě 15.e2,?013. !!i}ni
Doc kě d].ri 28,02,:alJ.

1,111a/2313,531
§ zášial.rrlj, přá,jo exek§t.lské

k :djištěni poniedá.r}l !.le j,Yš! t9 2e5,- !(č § pir§l.šei§tl,is
rJé]en§}á ?nrai/otní po]i!ťa.ea Česke Pa.cela: 1083,/1 3,1820/28!3 531
řéPublii},, Dlato§.jl§vá 14!4lr,
1,i3eň. 190o' ťraha, Ra/iČo:
4,1,r,l4913

::.:::. řrekuč,,!r. piitaz o .ir"ení éx€](§to.§kóho zásta,.Ťi}o p!á--.; na nieovit.§tl
Exekutcrsxóho úřadii Přain 9 č.], | 065 zlí-7c9/?E13 -?1 :e dne 16.03.2013.

Z_la2o /201] slt

vII. S nemoYitostí nejsou spojeny žádné závad},, které prodejem v dražbě nezaniknou.

Vltl. v)dražitel je opíávnčn přcvzít v}dražcnou nemovitost (soubo| nl3nloÝitosti) s příslušenstvim dn.n náslcdujícim po v}dáni usnesení o uděleni

udělení přiklcpu píávni moci a Zaplatilli ncj\} šši podáni. a to ke dni Y} dáni !§ncscní o uděIení příklcpu (§ 69 e,ř, a § 36l o,s,ř.),

přihlášce lLvedou \ýši pohlcdáYl§ a iljiho příslušcnství a prokiži-li.jť přislušnými listinanli. K přihlášktim. \ nichž \ýše pohledívk), ncbo jejiho

příshlšcnslvi ncbudc uvcdcna sc ncpřihliži (§ 69 c,ř, \,. spojťni s § 3j61-o.s.ř.),

\. opíá\nčllý. dalši opriilnčni. a ostelni \,čřitc]c povinného. kteři požaduií uspokojeni s\ých pohlcdálek při lozvrhu podstat) (§ j.]6l'o,s,ř,). se

\),ó,aji. ab} cxckutorovi sdčIili. zda žártají Zaplaccni s\jch pohledár,ek l hotovosti, V případč. žc u\edťné osob} ncpožádaji o laplaceni svi,ch

pohlcdárck přcd zahájením drazebniho iedttání. múžc \}dražitcl d]uh po!ilnrého vuči ninl pře\,7k (§ ó9 c,ř. vc spojení s § 336g o,s,ř,),

xl, 'l-en. kdo má právo. kteřé nepřipouští drúbu (§ 52 c.ř. vc spojcni s § 267 o,s,ř.) Sc \}4vá, ab) je platnil u soudu a ab} takovó uplatněni prá\,a

prokázal ne_ipozdč,ji před zaiájenim dražcbníhr)jcdnání, Pakliže lak neučiní. ncbudc při provedcní e\ehrce k tomuto prá\u přihliženo,

zaniká uděleniIr1 přiklcpu,

odůvodnění:

uplatlrit svá plá\,a. Z těchto dúr,orlů erekutor rolhodl tak. jakje t!\ťdcno vc \,ýrokové části 1()ho1() u\nescni.

Dořučit: l. PoYinnénru: VR 2, opr,ávněnénru: VR
3. okresnínlu sottdu Děčin - DS: \ryvěsit na úřední desce

4. Katastťálnímu írřadu netnovitosti - q,věsit na úředni descc * DsI Katastrální pracovišrě Děčin (Katastrální úřad pro Ústeclq kraj t

5, Manželu povinného: VR

.',r] -., '



6. Dalšímu oprávněnému - VR:

7. osobám s prá\y nebo závadami na nemovitosti-VR: \^ýrok vI.
8, Přihlášeným věřitelůnr VR; GE Money Bank, a.s.,lČ 25672720, Podpůrný a garanční rolnichý a lesnichý fond, a.s., Exekutorský

úřad Liberec, Mgr.Petr Polanský,se, Exekutorský úřad Praha 9,JUDr,Milan Suchánek,s,e., GE Money Auto a.s.,

9. čssz: Ds
l0. VZP - Ústřední pojišt'ovna: Ds
l l. Finančnímu nemovitosti+povinného - r,yvěsit na úřední desce - DS

l2. Obecnímu úřadu nemovitosti+povinného - lyvěsit na úřední desce - DS

l3. Dalším osobám - vy-věsit na úřední desce - DS

Poučcní: Proti tomuto usneseni lze podat odvolání do 15 dnů ode dnejeho donrč€ní k přislušnému krajskému soudu prostřednicNim exel:utora, Odvolání

nlohou podat jen oplávněný, ti. kdo do ňzení přistoupili jako dalši opnivnění. povinný a osoby, k1eíé mají k nemovitosti předl,upni právo. vécné právo

nebo nájemní právo. odvolání jen proti ťrol§]m l.. IL, VI.. !'l , ž XaIL neni připusmé. Držby se nemůže zúčastnit povinný a manžel povinného,

osoby přítomné na dúžebním jednriní jsou povinny řídit se dražebnim řádem a zdžet chováni narušujíci}o klid a důstojnost dražebního jednáoí.

v připadě, že povinný neumožni zájemcům o dražbu ptohlídku držené nemovitosti může rnu blýt uložena pořádko\,á pokuta do ťše 50-000.-Kč a jeho

chování můžebýt posouzcnojako mař€ní \,ýkonu úředního rozhodnuti- Usnesení ajeho případné zrněnyjsou zveřejněny na \\\wť,€xekucemost.cz.

V Mostě dne 22.09.2014 JLJDr. Jan Paraska. soudní exekutor, v.r.

Za správnost lryhotovení: JUDr. Jan Paraska, soudní
exekutor

Vlvčj;irc *.:*. 2 5 09 ?utl

§e!nruto dn*:
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