
,JL
ť 1 -!7!!lp,,
,) .drJ ú| it},;ri|

Exekutorský úřad haha 7, pracoviště Jankovcova l3, 1'l0 00 Píaha 7
Soudní exekutor JUDr. Vladimír PIášil
íel 266 7l3 022, fax: 266 713 031, mobil: 732 715 862
e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web sit€: rvlr.w.exekutor-plasil.cz

Naše čj.
063 Ex l753108-1 |2/dr.

si.Io erelxlolského \iiadtl:Túsarcýd 25. l700() Prdha 7

Vyřizuje:
Bc. Hajznerová J.
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Usnesení

kterým se podle ustanovení § 336b o.s.ř. vydává

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - OPAKOVANÁ
DRAŽBA - elektronická

I.

Ve smyslu ustanovení § 66 odst, 7 zák. č. 120/200], Sb. Vám oznanruji, že v exekučni věci pod č. 063 Ex l753108
na základě exekučtriho titulu - rozhodnutí: čj.l5]-272212008, který vydal Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav dne 4.2.2008 a usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutoía čj.21 Nc 4l2912008-6, které \rydal
okresni soud v Déčíně, dne 29.'1.2008, o v.vnrožení pohledávky, ve prospěch oprávněného: Mě§to Brandýs nad
Labem - Stará Boleslay, Masarykovo náměstí 1,2, 250 0l Brandýs nad Labem, lC:00240079, právně zastoupen
JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou, Ostrovského 25jlj l5000 Praha 5, proti poVinnému:

1. Lukáš Damašek, východílí 258l, 407 47 varn§dorf, nar.21.7.1976

.ozhodl §oudní exekutor takto:

nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu

www.exdrazby.cz

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 23.10.20I,1 v ll:30 hodin, od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.

Ukončeni dražby je stanoveno na den 23.10.2014 ve 13:30 hodin. Dražba se však koná do doby, dokud
dražitelé činí podání (§ 33ói odst. 4 zákona č- 99i l96] sb., občanský soudni řád, v platném Zlěni, dálejen ..o.s,ř,").
Bude-li v poslednich pěti minutich před stanovenýnr okamžikem ukončeni držby učiněno podáni, nrá se za to, že
dťažitelé stále čini podání a okamžik ukončení držby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li
poté činěna dalši podání postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,
aniž by bylo učiněno další podání má se Za to, že dražitelé iiž nečini podáni a driba končí.

ll.

Předmětem dražbyjsou následujíci nemovité věci Ve vlastnictvi povinného a to:
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ve vlastnictví povinného: Lukáše Damaška, Východní 2581,40747 Vamsdor{ nar.21.7.1976

Shora uvedené nemovité_ věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s přislušenstvím a součástmi jako jeden
komplex,

lIl.

Výsledná cena dražených nemovitých věcí podle znaleckého posudku číslo 8409-346/20ll znaleckého deníku
soudního aalce z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitých věcí pana lng. Zdeňka Garlika činí částku: 450.000,-
Kč.

lV.

Nejnižší podání s€ stanoví ve výšijedné poloviny \aisledné ceny nemovitých věcí ajejího příslušenství, práv ajiných
majetkových hodnot k &ažebnímu celku částkou: 225.000,- Kč.

----§lo\ry dvěstědvacetpěttisíc Kč

v,

Výšijistoty soudní exekutor stanovi v částce 40.000,- Kč, slovy čtyřicetti§íc Kč.

Zájemci o koupi dražených ,nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutora č.
130208707/0300, vedeného u Ceskoslovenské obchodni banky, a.s., variabilní symbol l75308. Je nutné dále uvést
(pecificki s}mbol. kterým bude V piípadě prárŤjicke osob1 jeji identifikační či5lo (lČ) a v přrpadé §zicke osoby jeji
rodné číslo. Platbu v hotovosti je možné učinit po předchozí telefonické donrluvě v hotovosti do pokladny
Exekutorského úřadu pro PIahu 7. Neúspěšným držite]ům budejistota obratem !Ťácena,

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnoutjen tehdy, bylo - li před zahájenim dražebního jednáni zjištěno, že
na tento účet byla připsána.

vI.

Práva a závady spojené s nemoviqými věcmi:

a)
o zástavDi právo exekutolské

k zajištění pohlédávky ve v"ýši 86 221,23 Kč s přislušenstvim
Agenruřa česká inkasní, s.r.o., Jednoika: 2581/10 v-469/2o1{-531
chodoÝská 22s/3, Micnle, )-4aao
Praba 4, Rc/Ico| 283?0210

,:.] i:: Exekuční přikaz o zřízeLi exekuto.ského zástavního práva na némoÝitosti
Ěxekuto!§ké}to úřadu Přaha 3 č.j.l o91 Ex-00998/2014 -008 ze dne 13.02.2014. P].áÝna
účínky zápisu ke dni 14.02.2014. zápis proveden dne 13.03.2014,

v-469 /20l4-53,]-
.:.,:: :: :.: 14-o2.2074 2I:24

b)
o zástavní právo exetutolské

k zajrštění poiledávky ve v,ýši 15 521 ,- Kč s pří§lušenstvín
Tntrujn Justitia, s,r.o., Proseeká Jednotka: 2581110 2-1212/2013-531-
851/64, přosek, 19000 Praha 9,
:Kč/rčo,25ó83236

:]i,| ]:. Exekuční příkaz o zřízeni exekutořskébo zástavBího přáÝa na nénovitosti
Exekutoř§kého úřadu cheb č.j,: 074 Ex-o9a32/2o73 -012 ze dne 25.10.2013.

z-1212/20L3-531
:. j-..:]: -. datu Pod.le P.ávní úpra1'y účir}né v době vzniku pŤáva
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c)
o zásťavni přávo exekutořské

k zajišiění pohledávky ve výši 55 539,43 Kč s Příslušenstvin
spoléčenství vlástníků jednotek v Jednotka| 2581/10 2-5149/2013-53\
budově čp. 25'19, 258Q, 258' Ýe
varnsdoŤfu, Východní 2580, 40747
vařnsdorf, RČ/ íčo,. 25427o6'1

a]s:]:r; Exekuční příkaz o zřízelrí éxekutolského zástav-ního pŤáva na nemovitosti
Exékuioiského úřadu ptzeň-rněsto č.j. 134 Ex,0634'? /2ol3 -012 ze dne 08.08,2013.

z-57 49 /2o13-531
_.')j.-,i:;j r; dál:u pod-le přávni úpravy účíníé v době Vzniku práva

d)
o zástaý.ri přáÝo éxekuto.ské

k zajištěni pohlediivky ve v.ýši 4 300,- Kč s Přislušenstvi!
Mé§to Várnsdoif, Nám, E, Beneše Jédnotka: 2581/10 2-36'19 / 20!3-53'
41a , 4o'l4't va.nsdorf, RČ/IČol
0 02 61,718

;.isij.-: Exekuční příka" o zřizeaí exekuaořského zástavnihó pr.áva na nemovitosti
Exekut]orského úřadu l,ibeŤec č. j.: 36 Ex,354/2o13 -15 zé dne 10.06.2013.

z-3619/2013-531
i'.r,.:r:-.' i datu podle přálřní úP.a!.y účint]é v době vzniku přáva

e)
o zástavní p!áÝo éxekutor§ké

k zajiště§í pohlédávky ve 1?"ýši 43 24a,- Kč s příslušénstvrm
Beřnér spol. s ř.o., Jinonieká Jédnotka: 2581110 z-3'].39/2o13,53a
804/80, Košiře, 15800 PŤaha 5,
Rč/téo,625e2,1,1r

-ilj.rjr_l Exékuční příkaz o zřízeni exektrtóŤského zástavního přáva na nemoviťosťi
Exekutor§kebo úiadu Praha 3 ě.j. 091 Ex-O't481,/2010 -015 2e dne 08.04.2011.

z,2219/20LL-331-
i],]i-j,li i datu podle právní úp.avy účinné Ý době vzniku přáva

0
o zá§távni přávó éxekutoŤ§ké

k zajištěni pohledávky ýe !-iši 114 }50, 61 Kč s přislušenství]n
Kolierční banka, a.§., Na příkoPě Jédnotka: 2581110 2-3139/2073,531
969/33, staré Město, 110B0 ?r:áha 1,
Rč/Ičo;4531?054

l_iJ:j:: Exekuěi]í příkaz o zřízení éxékutorského zástaýního práva na DelroÝitosti
Exekutsořského úřadu chorruťov 9p,zn. 135Ex-374{ /2or0 ,10 ze dl}e 03,05,2011.

z-2a6L /2oal-537
-']]i_i.:ij ,i: datu pod1€ právni úpřavy účiarré v době vzníku práva

c)o zástavní piávo exekutořské
k zajištěni pohledávky ve v,ýši 102 172.- Kč s při§}ušenstvim

RABA! čR, a,s,/ Na hla1'ni 18/53, Jédnorka: 2581/10 z-3r39 / 201-3,531-
Brézineves, ]82oo Práha 8, Rč/Ičo:
2 51210 4 9

:l,J],,jl]á Exékuční přikaz o zřizeni exekutor:ského zástavníno přáva na nemovitosti
Exekuiorskébo úřadu přaha ? zn.: 101 Ěx-01998/2011 -016 z€ dne 25.0'l .2o'],1,

z-52,10 /201r-531
:ra;::i i datu podlé práÝní úpŤavy úěinné v době vznlku práva

h)
o žástavní pŤávo exekutořské

k zajištění pohled.ávky ve v-.].ši 6 764,- Kč s pří§lušenstvim
VšEoBECNÁ ZDBAVoTNí Po,rTšŤovNA Jednotka: 2581/10 z-3L39/2013-53L
čEsKÉ BrpiJBiIKY, o.lická 2020/4,
vinohrády, 13000 Plaha 3, Rč/Ičo:
41197518

: :,i]]].: Exekuční PŤíkaz o zíizeli éxekutorského zástavního p.áva na nďoÝitosti
Exekutolského úřadu Děčín č.j. | 112 EX,13l'l /2oL2 -18 ze dne 25.o9.2012.

z-56a6/2oL2-537
_.],j,i.]:] ]] datu podle přáÝní úpřa!.y účí.ne v době vzniku práva

@l un.



i)
o zágtavní p!ávo exekqtořskó

k zajištěni Pohlédávky ve vli,ši 28 981, 50 Kč s pří§lušenstsvín
Tlelúco itlbŤuck s , .. o , , uval§ká Jednotka; 2581/10 2-3138/2013-531
?37134. st.ašnice, 1oo00 pŤaha,
Rč/lčo:15€90813

:il.: j,-,:,, Exekuční pííkaz o 2ři2éni exekutorského zástavllího přáva na nemovitosti
Exekutorskébo úřadu Přaha 9 č.j.: 098 Ex-03339/2010 -008 2e dné 19.08.2010.

z-4651/201o-53,
aj]i'.i.Jj l datu Pod1e PráÝní úPřavy úóinné v době vzniku p.áva

j)
o zástavBí pŤávo exekutořské

k žajíšťěni pohledávky ve rr"ýši 104 653, 60 Xč § při§lušengtvííl
AgéDttrřa Češká inkasní, s,}:.o., Jednotka: 258tl10 z-3L3a /2o1,3-53L
chodovská 22813, Mich.le, 14100
Přaha 4, Rč/Tčo: 283?0210

i ;.:'. -,r,: Exekučni příkaz o zřízéni éxekutořského zá§tavniho přáva na nemoÝitosti
Exékučořského úřád! P-řaha 3 č.J.: 091 LX-o6272/2o10 -012 2e dné 09.12.20],0.

Z-1199/2o1o_531
a.r.i.]:j l: dáťu podlé přáýní úpťavy účinné v době vzniku pŤáva

k)
o zástal,ní p.áÝo exekutorské

k zajíšténí pohledávky vé Ýýší 99 071, 56 Kč s při§lušenstvíŤn
KoreŤční banka, a,s,. Na příkopě Jédnolka | 2581110 Z-3L3B/2B73-537
969/33, stařé Méstso, 11000 Přaha 1,
Rč/lčo:4531]o54

::]::.j. Exe}uěňi přikaz o zřizeni exekuloŤského zásta\r§iho pr:áva na nemovitosti
Exekutor:ského úřadu chonuiov č.j.: 135Ex-1129/2oo9 -9 ze dJ]€ 04,01.2011.

z_45/20aa-53,
a.i.:]il ;j datu podfe přávni úprav-y účinné Ý době vzniku pŤáÝa

I)
o Zásra\.ai přáÝo exekuto.ské

k zajištěni pohledávky ve \r.j.ši 19 440,- Kč s příslušenstÝim
ZdŤavotní pojištbvna mini§teŤstva .Tednoiká: 2581/10 z-26'7 o / 2013-531
vnitra České republiky / Kodaňská
744l/46, vtšoví(je, 10100 Přaha 10,
Rč/Ičo:471143o4

::_.._ j.: Exekučn1 příkaz o zřízeíli exekuto.ského zás]:avního práva ná némovitosli
ExekutoŤ.ského úřadu plz€ň-seÝer č.i.: 121 Ex-6?0/2013 -13 ze dne 24-04,2013-

z -2 6,7 o / 2or3 - 53a
a.]jij! ]. dátu podle přávní úpr:avy účinné v doÉ vzniku prává

m)
o zástaEí přávo éxékuťoŤské

k zajištění pohledávky vé ťši 9 214,- Kč § přislušéastvílo
Česká podnikatelská pojištbvna. .]ednotka: 2581/10 2,2315/2013,531
a,§., Vienna Insu.ance GŤoup,
!-óbřežl..i 665/23, Kařlín, 18600
praha 8, Rč/Ičo: 63998530

,::,i:,:],.i Exekučni příkaz o zřízeni exekutor:ského zástavního přáva na némovitosti
Exekuiolského úřadu p.o P.ahu 5 sp. zn.| 1-4'l Ex-la66/2o11 -2a ze dné 06.06.2012,
PŤávní noc ke d]li 15,11.2012.

z-23l5/20I3-53l
i.]ii.];: j datu podlé p.álrĎi úpiavy účinné v době vzniku práva

n)
ó zástavní přávo exekuto.ské

k zajištění pohledávky ve \.ýši 3 201,- (č s přislušenstÝj.n
Zdřavotní pojišťovna ministerstva Jéd§olka: 258rl1o z,359/2o13-53L
vnitra České Ťepubliky, Kodaňská
1441/46. vřšoÝicé, 101o0 Prahá 10,
Rč/Ičo:47114304

a:..i1]]: Exékučni příkaz o zřízeni e*ekuto]:ského zásča§T riho práva na .énoviťo§ti
Exekutořského úřadu pl2eň-séver č. j,: 121 Ex-6361-/2oa2 -12 ze dne 01.11,2012.
PŤáÝai tnoc ké drli 23.11.2012.

Z-359 /2o73-53L
_',i:]i , datu podle pr:ávní úp.alry účinne Ý době vzniku pŤáva

Clh au.



o)
o zástavní právo exekutořské

k zajištěni pohlédávky ve ýýši 12 780,50 Kč s přislušenstvin
02 czech ReplĎlic a,s., za Jednotká: 2581/10 z-39a3/2oa2-53l
BrumloÝkou 266/2, uíc}]lé, L4o22
Piaha 4, RČ/IČo: 60193336

a.t9._:i:,: Exekuění příkaz o zřízení exekuio.ského zá§taÝního pŤáva na nenovitostsi
Exékutorského úřadu Břno-něsto č.j,| 9 EX,1411/2008 -37 PA zé dl].é 04.o4.2012.
Pfávni noc ké dni 02.05.2012.

z-39I3/2oL2-531
aJi.] jj ; datu Podle pŤávní úpravy účinné v době vzník! práva

p)
o zástavni piávo éxekutořské

k zajištění pohledávky ve výši 36 544,- Kč s piíslušenstvíŘ
zdřavotní pojišťo.lrna niDistéŤ§tva Jednotka; 2581./10 z-3a44/2012-531
vnitla České republiky, Kodáňská
1441/46, v.šoYice, 1o10o pŤaha 1o,
Rč/Ičo;4?114304

:.i9:.rrl:: Exekuční příkaz o zřlzeni exekutořského zástavního pŤáva na némovitosti
gxekutolekóho úřadu Plzeň-séve]. é.j, 121 Ex-4831/2011 -14 ze drte 03.02.2012. Přárr-oi
noc ke dni 1'l .o2.2o|2.

z_3844/ 2012-53l-
_',--i.],j:] ]: dátu pod.te prá\rní úpraw účinné v době vz.rku práva

q)
o zá§taÝní právo z r:ožhódnutí sprá\.niho oťgánlr

k zajištěni daňových pohledávek ve ýiši 3I3 9'72,- Kč s pří§lušenstvín
Finaněni úřád v Rurnbuřku, Fřantíška .red.ot]ca: 2581110 2-2494/2012-531-
{ohy 845/2, Ruróulk 1, 4080].
Rurnburk

ii3-j]1i Rozhoólutí spřáv,re dané o zřízerri zá§tavního přáva č. j.: 70477 /72/1799235o6!4a ze
d.ne 07.05.2012. právní noc ke dni 22.06.2ol2.

z-2494/2ol2-531
:::'.:.jij .:i datu podle p.á\.ní úP.á!Y účínné v době vzníku práva

r)
o zásčai.ní právo exekutoŤské

k zajištění pohledávky ve irýši 9 3?8,- Kě s přislušenstvan
02 czec}tr Republic a.s., za ,jednoťka; 258ll10 2-1"217/2012-531
Břuntovkou 266/2, uiclilé, 74022
p.aha 4, Rč/Tčo: 60193336

;::;-::r].: Exekučni přikaz o zřízení exekučorského záslavního PŤáva !!a neercvitosti
ExekútoŤského úřadu P]zeň-Elě§to č.j. 134 Éx-00011/2o11 -006 ze dne 28.05.2011.
PŤávní moc ke dni 08.08.2011.

z-1211/2o12-33l
:'..}:.i,:;j ,.: datu podle přáÝní úpra\,Y úč1nné v době vzniku práva

s)
o zástavní pr:ávo exekutorské

k zajištění pohledávky ve \'ýši 11? t06,- Kč s příslušenstvím
Stálná Jan JUD|.. U Kasářen 1338, Jednotka: 2581110 z-a157/2o17-53'
58o01 HaÝ.líčkůÝ Bród. RČ/IČo:

;,l.,.i.]: Exekuční pŤíkaz o zřízeni exekutsorského zástaÝního píáÝa na §e&ovitosti
Exékuto.ského úřad§,rihlava č.).: 19EX-293/2011 -19 ze dne 11.10.2011. PIáVní moc
ke dŤti 05.12.201l.

z-B15!/2orL-531
',],!.iji ,i datu podle prármi úpřaÝy účinné v době Ýzniku Práva

t)
o zástěvní přávo soudcovské

ve v.ýši 2 166,- Kč s přísrušenstvnl. Pořadí soudcovského zástavnih§ práva §é řídí dném
1,1 .3.2017.

okřesni spt]áva §ociál§iho Jednotka: 2581/10 2,'7721/2077,53l
zabezPeěeni Děčin, Ruská 61/33,
Děčin .tV-Podrnok}y. 40 502 Děč.!n

.]l]rl]il.i usneseoi soudu o nařízení vykonu rozhod, zřizenlm soud. zástawiho pŤáva okřesního
soudu v Děčj-ně sp.zn.: 21 E-30/20LL -10 ze dne 04.04.2011. Právní rooc ke dni
10-08-2011' 

z-112l/2or1-331,
-::,.!_i.:] i dalu podfe právni úp.avy íčinné Ý době vznikrr přáva

súinka 5 z lo
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u)
o zástavní právo exekutoŤ§ké

k žájištění pohledávky ve v"ýši 36 183,- Kě s přistušengtvíIí
zdraÝóčni pojištbvna einist€řstva Jédnotka; 258],/10 z-6672/201L-53L
vnitřa České .epubliky, Kodaňská
1441l46, vřšovicé, 10100 Plaha 10,
Rč/Ičo:4?11{3o4

a:s::i],,i 8xékučrli přikaz o zřizeni exekulorského zástaÝního Přáva na Řemoviiosti
Exekutořského úřadu plzeň-sever ě.j.: 121 Ex-1205o/2009 -9 zé dne 08.06.2010,
PřáVni noc ke dni 13.07,2010,

z-4390l2010_531
;'.i-. ]!] -i: dátu podlé práÝni úpravy účinné v době vzniku práVa

v)
o zá§ťavni piávo soudcovské

ve ťši 5 a63,- Kč s přisluše.lstvín. Pořadí soudcovského zástávního pŤává sé řídi dnéitr
17 . 03.201], .

okIesní správa sociálniho Jednot*a: 2581/10 z-665a/2ola-53l
zabezpeóení Děčin, Rrská 61/33,
Děčan lv-Podjlokly. 40 502 Děčln

i__.::]]].: r-rsnesení soudu o naiizení yýkonu rozhod, zřlzénj_e soud, zástavníIro Práva okŤesniho
§óudlr v Děčině sp,zrr,: 8§-30/2011 -9 ze d.Ť}e 31.83.2011. PřáÝní moc ké dni
20 .o7 .2011.

z-6461/20r|-53,
:': i.i,::j i datu podle p!ávni úp.avy účinné v době vznlku přáva

w)
o zástavnl přáÝo z Ťozhodnuti sp.ávniho orqánu

k zajišténí daňových pohledávek ve ťši 3I? o25,, Kč s přislušenstvim
Finanční úřad Ý Runibulku, Františka ,}ednotka | 2581/10 2-623'l /2oa1-531
Nohy 845/2. RuíĎuxk 1, 4o8o1

:i;ri]]. Rožhodnuti spřáÝce daně o zřizení zástavního práva (§ 72 zák, ě.337 /1992 Sb.'
Fi.aněníbo nřadu v Runbtriku é.}.,. 542a2/oa/aj9923/6oa0 zé dne 27.06.2008, PŤáÝuí
řloc ke dni 16.09.2008.

z-l5a3/20oa-53I
i ]:i.]]] .: datu podté PŤávni úPŤa!,y úěin]lé v době Ýzniku přáva

x)
o zástávni pŤávo z řozhod.uti sPŤávního olqánlr

k zajištěni daňoYých pohledávek ve výši 39 995,- Kč s příslušenstvi$
Fínanč§í úřad Ý RuBburku, F.antiška Jednotka: 2581110 2-6231/2011-53l
Nohy 845,/2, Rrl}Ďulk 1, 40801
Rr]l!.burk

l:j:jr,,.i Rozhodnutí §právce daně o žřízéní zá§tavnibo práva (§'72 zák.é.33'l/1992 sl,.) čj.:
1-0639 / a'7 /1-'79923/ 6231 ze dne a6.o2.2oo'7. Prárrní noc ke drxi }5.05.2007,

z-3705/2oo7 -537
;,] ř,i.]]1 ,l., datu podle pr.á\rni úpŤa!,]a úěinné v době vzniku přáÝa

y)
o Zásl_a\.ni přávo éxeku!óřské

k zájištění pohledáÝky ve výši 25 ?91,60 Kč s příslušenstvrm
K@e!čni banka, a.s,, Na přikopě ,]ednotka: 2581l1o z-\47L/2oa1-53L
969/33, sta!é l4ěsto. 11o00 Přaha 1,
Rč/]čo: {5317054

:]-iaj..i Ex€kuční pŤlkaz o zři?éni exekutořského zástaÝního práva ua neElovitosti
Exekuto.ského úřadu chonutoÝ é.j. L35EX-laa2/2o09 -15 ze dne 04.01,2011. PŤá\,nr noc
ke dn-í 08.03.2011.

z-1,471/2011-53a
a]j_,:;] i datu podlé p.áwí úpřaql úěiuně v době vzniku přáva

Z\
o zástavni právo exekutorské

k zajištění pohfedávky ve Ý-lši 40 360,42 Kč s příslušen§tvin
Komerčni L}anka, a.s., Na příkopě ,Jednotka: 258rlt0 z-r4'7 0 / 2011-53I
969133, sta.é Měsro. 11000 Plaha 1,
Rč/Ičo:45317o54

i.].J::1r,; Exekučni příkaz o zřízení exekulorskáho zástavního p!áva na nemovitosti
ExekirtoŤského úřadu chorúutov č.j, 1-35EX-l229/ 2009 -8 ze dne 04.01.2011. právní noc
ke dni 08'03'2011' 

z-,4,1o/2o1,í-53l
::ti:.,i;j ' datu podle přávní úPřarT účinné v době vzniku přáva

shánl,ó7l0
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aa)
o zástawí právo exekutoŤské

k zajištěni po}i]edáÝky ve výši 24 025,61 Kč s piislušénstvi.B
Kót!éřČnl banka, a.s,/ Na Přikopě .]ednotka: 2581/10 2-1469/201-1-531-
969/33| sta.é Měs!o, 11000 práha 1,
Rč/rčo| 4531?054

Ii].-:l..i 
'xékučni Příkaz o zřízení exekuto.ského zásiávbíhó přáva na nenoÝitósti
Exekuťolského úřádlr choÉuio1. 3p.z^. L35EX-2274/2o\o -!2 ze d}e 04.01.2011. pŤáÝni
noc ké dni oa. o3.201l.

z-1469/2o1!-53r
9.,i:.],i ij dát! podle přáÝn1 úPráÝy účinné Ý doF vzniku přáva

ab)
o zástawí p.ávo exekuťorské

k zajištěni póhlédávky ve výěi 104 653,60 Kč s přislušénstÝin.
Agentuřa Česká inkasni, s.i.o,, Jedno§ka; 2581/10 zrl3a,/2o1o-53l
c}todovská 228l3. Michle. 141oo
Přaha {, RČ/IČo: 283?o21o

]]irl j;]: Exekučni Příkaz o zřízéní exekutorskéhó zástamihó PŤáva na nénoÝitosti
Exekutorskáho úřadu P.aba 3 č.j.: o91 EX-o6272/2oIo -00? ze dne 27.10.2010. přávni
noc }e dtri 12.11.2010.

Z^113a/2lao-537
.".,i.,j: i datu Podfé práÝní úPřávY účinné v době vz.iku práÝa

ac)
o zástavni P.ávo éxekltolské

k zajištění !6hledáÝky we \.ýši 43 248,- Kč s PřístušenstÝí&
BéŤner: spol. s r.o., Jinonická ,Jednotka. 2581/10 z-lí31/2o1o-531
804/80, rošr!e, I58o0 Praha 5,
ač/lčó| 625a217I

a:§ijr.. ExékučDi Ptlkaz o zíizéai éxékutořskétlo zástaÝ.iho Práva na Ť}enovitosti
Exekutorského úřádu Přáhá 3 č.j.: o91 Ex-o74al/2ora _o07 ze dne 03,11.2010. přávtlí
noc ke dni 19.11.2010.

z-'| l31 / zoLo-53z
n.-.i.:.Jí :. dátu poďLé pŤáÝni úpřa],Y učinné v době wzniku Prava

ad)
o zásťamí přáÝó exékutořské

k zajištěni pohledáÝky ve yýši 2 00o,- Kč s přislušenstwín
Město BraDdýs nad ],ábe_sťará .rédnotka: 2581/10 z-666a / 2o1-o-53L
BoleslaÝ, Masa.ykoÝo náBěstí 1/6,
Brandys nád Lábén, 2500r Brándýs
ned l,abem-stára Bolesrav, RČ/ rČo:
002400? 9

:..:;i;: Exekučni příkaz o zřizen' exekgtorského zástawíhó PŤáva na nenovrťosti
Ex€kuto.§kého úřadu PŤa}ta ? č.j.; 063 Ex-1'l53/20o8 -24 ze dne 25.0a.201o. práWi
moc ke aki a6.09.2010,

z-666a/20lo-53a
.5jř.?.:: ,i datu podle prá\.ní tpravY účinné Ý době vzniku p!áva

ae)
o zástsavní přávó éxekutolské

k zaji§tění Pohléd,iÝky ve ýýši 12 2r9,5a Ké s Přislušenstwín
sulxo s. r, o., aeskoslovenské .Tednotka: 25B!/1o 2-3650/201,0,531
a.OádY 981/{1, 78 901 zábřeh,
RčlIóo:47976969

]r]..:jl__. Exekuóní Pilkaz o zŤízerl.| éxekutořského zásťavníbo p.áva na nenovitosti
Exekuťorskébo úřadu PřéróÝ č.j.: 1o3 Ex-2343l/2olo _14 zé dne 06,10,2010, P!áWí
noc ke dni 21.1o.2o1o,

z-5650/2019-53l
; j':',il; i- datu Pod]é prámi úpřavy účinné v době Ýzniku práva

výše uyedená zástavní práya zaniknou ve smyslu ustanovení § 337h odst. l o.§.ř, dnem práyní moci rozyrhového
Usnesení.

vIl.

Eventuelni ávady, které prodejem nemovitých věcí v držbě nezaniknou, jsou věcná břemena. v.ýměnky a nájemni,
pachtovní či předkupni práv4 která prodejem nemovi5;ch věci v dražbě nezaniknou:

Takovéto záyadv nebvly ziištěny.
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vr lI.

Soudní exekutor ryaývá každého. kdo má k nemovité věci nájenrni či pachtovní píávo. výměnek nebo věcné břemeno
nezapsané v katastru nen]ovitostí, které není uvedeno pod bodem VlI. tohoto usnesení, nejde-li o nájemce b}tu.

uin]ěnkáře. je-li součástí rl,měnku právo bydleni nebo oprávněnéIro z věcného břenene bydlení, aby takové pravo
soudnhnu exekutorovi oznámil adoložil ho listinarrri, jinak takové právo zanikne přiklepem nebo vpřípadě
zeměděIského pachtu koncem pachtovního roku.

Ix.

VYdlažitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s přislušenstvil]] dnem náSledLljícím po vydání usneseni o
přiklepu. o tom je trydražitel povilen v,vrozumět soudniho exekutora. \rydražitel se stává vlastnikem vydražené
nemovité věci s příslušenstvim, nabylo-1i usnesení o příklepu právní moci a zaplatil li nejvyšší podání, a to ke dni
vydání usnesení o příklepu (§ 336l odst. 1 a 2 o.s.ř.).

x.

Soudni exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se rnohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a další věřitelé povinného, domáhat uspokojení jiných v,,-mahatelných pohledávek nebo pohledávek
zaiištěných Zástavnim p.ávem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zaha.jení
dražebniho jednání, jestliže V přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího přislušenství a prokážouJi je přislušnimi
listinanri, K přihláškám, v nichž ťše pohledávky nebojejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihJíží (§ 3]6fo,s,ř.).

xI.

Soudní exekutor vyzy vá oprá\,něného a ty, kdo přistoupili do řizeníjako další oprávnění, a ostatni věřitelé povinného,
kteři požadují uspokojení sl}ch pohledávek při rozvrhu podstat},(§ 336fo.s,ř,), aby soudnímu exekutorovi sdělili, zda
žádajizaplacení svých pohledávek. a upozorňuje, že nepožádají-ii o zaplacenípřed zahájenirrr dražebn ího jednán í, mťrže
vydlažitel dluh povinného vťlči nim přeÝzít (§ j]69 o.s,ř.].

xl l.

Soudni e\ekutor vyzývá každého, kdo rlá právo. které nepřipouští dražbu (i§ 267 o,s.ř,), abyje uplatnil u soudu a aby
takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájeníIl dražebního jednáni, a upozorňuje, že jinak k.jeho právu
nebude při provedeni rlikonu rozhodnutí přihlíženo.

xrll.

Soudni exekutor upozorňuje osob),. kteíé maji knemovité věci předkupni právo nebo \ýhradu zpětné koupě, že ho
n]ohou uplatnitjen v dražbějako dťažitelé a že udělenim přiklepu předkupní právo nebo rlihrada zpětné koupč Zanikají,
nejde-li o předkupni právo stavebníka k pozemku nebo vlastnika pozemku k právu stavby, předkupní právo vlastníka
stavby k pozemku a vlastníka pozerlku ke stavbč nebo zákonné předkupni právo, která udělenim příklepu nezanikají.

Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní plávo, musí je prokáZat nejpozději 24 hodin před zahájenim
dražebniho jednán í_ Soudni e\ekutoí.ještě před zahájenim vlastl]í dražby rozhodne usnesenim, zda předkupni prárojc
prokázáno, Pioti tomuto usneseni neni odvoláni připustné.

Po uděleni příklepu se v}dražitcl může u_jmout držb1, vldražených nemovitých věci, o čemž .ie povinen ul,ědonrit
exekirlora,

xI\,.

Jako dražitel se může elektrotrické držby účastllit pouze osoba, která je registrovanýnr dražitelem pro dražby
probihajicí na portá]u u.w$..exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu \r§\v.exdíazb),,cz přihlási
a na ťlčet soudního exekutora zaplatí dťžebnijistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou ve lýroku V.

Registťovaným drúitelem Se stane každá osoba (§zická i právnická), ktcrá se jako dražitel registruje na podá]u
Ww\r. exdrazb\ ,cz. a to bud' změnou již dřive píovedené Základní registrace na ..Registraci dražitele" v sekci \1ůj účet-.
nebo se rovnou jako dražitel registruje v sckci ,,Registrace''.

RegiStťovaný dťazitel prokáže svott totožnost,,Dokladenr o prokázání totožnosti registrovaného drťitele plo dťažb),
probíhajicí na portálu www.exdrazby.cz', (dále jen ,.Doklad o prokázání totožnosti,'). jehož formulář je umístěn na
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portálu www.exdíazby.cZ v sekci ,,Můj účet'' nebo v inťormačním banneru detaiIu této dražby na pofiálu
ww!v.exdrazby.cz utnístěného v sekci ..N.toje dražby" poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutínr na tlačítko,. Přihlásit
se k dražbě".

Podpis Registrovaného dťúit€le na Dokladu o prokiázáni totožnosti nru5í být úředně ověřen, V případě právnické
osoby, obce, vyššího úzelnně samosprávného cclku nebo státu nlusi být Doklad o prokázání totožnosti podepsárr osobou
uvedenou v ust. § 2l, 2la a 2lb o,s,ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřen4 nebo
je.jich zástupcem, jehož plná nroc musí být úředně ověřena. V případč elektronického doručování musí být řádné
vyplněný a podepsaný Doklad o prokázáni totožnosti a listiny prokazujici oprávnění jej podepsat, převedeny do
elektronické podoby íormou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokazání totožnosti nesn,]í být ode dnejeho
v),plněni Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starši šesti nrěsíců,

Doklad o prokázání totožnosti s listinanri prokazujícími opráVnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel
soudnímu exekutorovi někteíýIn z těchto způsobů:

a) uložením na po.tálu www.exdrazby.cz v sekci ''Můj účet";

b) zas|ánifi prostřednictvím veřejné datové sítě, a to bud'na adlesu e]ektronické podateln}, exekutorského úřadu
podatelna@exekutor-pla§il.cz, anebo do datové schránky soudrrího exekutora ID: hjng8vk

c) zasláním wplněného registračního forn]uláře držitelem poštoVni licence,

xv.

Vyjma dražiteIů, kterým svčdči předkupní právo. nemohou dražitelé v elcktronické drúbé činit stejné podiiní. Dalši
podání tedy musí být vždy r'1šší než předchozí učiněné podáni, jinak kněmu nebude v elektronické dražbě vůbec
přihlíženo. nebot'elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, b}t'k nim došlo ve zlonrcích \,teřiny.
Pokud by přesto došJo k akceptaci stejného příhozu zájemců a nebude-li nrožno udélit příklep zájemci s předkupnim
právem, pak exekutor určí příklep losem,

V souladu s ust.§ 3360 odst. 2 písn. d) o. S, ř,, soudní exekutor určuje, že v případě stejného podání bude určen
vydražitelem ten dlažitel. který toto podání učinijako první (bude jako prvni systémem elektronické držb} přijaro a
potvrzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, který b} hodlal učinit stejné podáníjako již dřive učiněné (a nesvědči mu
předkupní právo), §},stémem pouze oznámeno, že toto podání nenůžc nlit účink), na základč ktenjch b), se mol stát
!rydražitelen]. Další podáni tedy musí být vžd), Ýyšši než předchozí učinělré podáni, přičcnrž jednotlivá podáni se

zvyšují minimáIně o 1.000,00 Kč. Pokud b),přesto došlo k akceptaci steiného podáni více dražitelů (byly by systémenl
přúaty v naprosto stejný okamžik) a nebude-li nložno udělit přiklep zájefici s předkupnim prál,em. pak e\ekutor urči

rydražitele losenr.

Předchozi odstavec neplaií pro dražitele, kterým s\,ědči předkupní právo v případě, že brrde učinéno stejné podáni

dražitelem, kterénru svědčí předkupníprár,o a nebude učiněno podání vyšši, bude udělen přiklep dražiteli,jcmuž svědčí
předkupní právo.

,,ostatni účastníci dražby. to.je oprávněný, poÝinný, zástavní včřitelé, jakož i právni zástupci těchto osob mohou
prťlbčh elektřonické dťažb},sledovat na základě elektronického přihlášení na poftál \\a\\!,exdrazbv,cz, do oddílu
,,o§tatníúčástnícidražby..,elektronickáad,esa:@,kdebLrdou
postupovat podlc návodu, Při přihlášet]í do tohoto oddílu nrus íj rlerr ované osoby posttlpovat následujícím způsobem:

,,Registrovaný ostatní ílčastník" dražb} nusí prokázat svou totožnost. Podpis registrovaného ..ostatního účastnika
dražbl" na dokladu o prokázáni totožnosti nrusí být úředně ověřen, \/ případě právnické osoby,, obce, Vyššího úZemnc
sanlosprávného celku nebo státu musi být Doklad o prokázáni totožl1osti podepsán osobol] uvedenou v LlSt. .s 21, 2ia a

2Jb o.s.ř..jcjíž oprávněnímusi být prokázáno listinou..jež nlusí být úředllč ověřena. ncbo je.jich zástupcenr. jehož plná
rrloc nrusi být úřednč ověřena. V připadě eleklronického doručování musi být řádné vyplnéný a podepsaný Doklad o
prokázáni totožl]osti a listiny prokazujíci oprávnění .jcj podepSat. převeden}, do elcktronické podoby fornrou
autorizované koirverze dokumentů, Doklad o prokázání totožnosti nesnlí být ode dnejeho vi-plnění registrovan!m
..ostatním účaStDíkenr dl,žby- ke dni konánitéto dražb} stalši šesti měsíců.

Doklad o prokázání totožnosti s listinanri prokazujicínli oprávnění jej podcpsat, doíučí ..ostat í ílčastnik dražb),-
soudnimu exekutorovi někter!m z těchto způsobů:

a) uloženínr na porlálu rru,u,.exdrazb1 .cz v sekii "Můj účet";
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b) zasláním prostřednictvi]n veřeiné datové sitě, a to bud'na adresu el€ktronické podatelny exekutorského úřadu
podatelna@exekutor-pla§il.cz. anebo do datové schránky soudního exekutora ID: hjng8vk

c) Zasláním !}plněného registračního formuláře držitelem poštovní licence."

Po skončeni dražby bude v systému elektronických dťažeb zveřeiněna osoba, která učinila nejlyšší podání v dražbě
a \"i,še neivyššího podání. od okamžiku tohoto zveřejnělrí, běží osobám, které nra.jí právo vznést námitky proti udělení
přiklepu lhůta 2 hodin, ve které mohou lznést námitky proti udělení přík]epu. V připadě, že budou podány nánlitky
proti udčlení příklepu, rozhodne soudní exekutoí o těchto nánlitkách usnesenim, které Zveřejní v systému eIektronické
dražby, V případě, že budou nánitky shledány důvodny'mi. pokračuje dražby vyvolánírl předposledniho podání toto
vyvoláni bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o nán]itkách. Zároveli bude v tomto usnesení roáodnuto
odkdy a dokdyje možno činit dalši podání.

Usnesení o přiklepu Se v elektronické podobě zveřejni v systélnu elektronické dražby a doručí se osobám dle i§ 
j]6k

o.s.ř.

P ouč e n í: Proti dražební vyhlášce mohou podat odvolánijen oprávnčný, ti, kdo do řízení přistoupilijako další
oprávněni. povinný, a osoby, kt€ré mají k nemovité věci předkupní právo,.věcné právo nebo nájemní píáÝo. Odvolání l
z e podat ve lhůtě do l5 dnů od jejího doručení ke Kra_iskénlu soudu v Usti nad Labem píostřednictvínl podepsaného
sot-rdnilro exekutora. odvoláníjcn proti v.ýrokůrn uvedenýn,] ve r"ýroku I., lI., VI.,VIII., IX., X.. XL, XII., Xlll a XlV,
neni přípustnó.

Jako dřažitelé nesmí i,ystupovat soudci! zaměstnanci soudů, zaměstnanci Erekutorského úřadu Praha 7,
povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 33óm odst. 2 o.s.ř. a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní
předpi§. vydražitel, který nezaplatí podání ve lhůtě stanovené v u§nesení o příklepu, která počíná dnem prál ní
moci příklepu a nesmí být delší než dva mě§íce, event. ani v dodatečné lhůtě kterou mu určí §oudní e\ekutor a
která nesmí být delší než jeden měsíc, je povinen nahradií náklady, které §tátu a účastníkům vznikly
v §ouvislo§ti § dalším dražebním jednáním, škodu která vznikla tím, že nezap|atil nejlryšší podání, a b}lo-|i při
dalším dřažebním jednáni dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyššim podání. Na tyto závazk}, se
zápočítá ji§tota složená vydražitelem (§ 336m odst.2, § 336n od§t. I o.s.ř.).

Jestliže odvolací soud usnesení o příklepú změní, tak, žc se příklep neuděluje, lTdraátel, který se nestal
vlastníkem vYdražené nemovité věci, je povinen ji vrátit povinnému, v},dat mu užitk},a nahradit škodu, kterou
mu způ§obil při hospodařeni s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.

Za sprá\,nost v_.r'hotoven í:

Bc. l1ajznerová J.
pověřený soúdn ím exekutorem
.II ]Dr Vladimííenr Plášilem

V Praze. dnc 27,8,201,1

L. S.

JUDr. Vladirlír Plášil. v.r,
soudni exekutol

§i,;,'iš*n* dnt,

JUDr. E§jl":;j.:""L;il::_.,
Vladlmlr :,i,]i=;"l.É;;:ili.'"i;1,',,

Plášil iHil'ili$]1T|il11],,.,

§elrcu*t dne,
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