
:):.:..: caB421 péěin a'l:e1: 562882 yařnsdor:f

a:r:._i:,.i:: ??69?1 vainsdolf :::: :,i5:i:::,,1: 30?2
, v ]Cat. irz€r&i jsóu Poze§}*y wed€ny Ý jedné čiselné i.dě

t i ,:.fqQu i"t;lq

,L' .L,i : ! i, 4,,,+

ekutorsloj úřad Praha 2
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JUDr. Aleš Bayer
tel: 296 325 556, 224 91o 572, fax: 296 325 556, e-mai|: info@eup2.cz

č.j.002 Ex 522i l0-35

USNEsENÍ
DRAŽEBNÍ \"fi{LÁŠKA - elekt.onická dražba

opakovaná
Soudní exekutor JUDI, Aleš Bayer, Exekutorskélro úřadu Praha 2. l20 00 Praha 2, Kateřinská l3, pověřený
provedením exekuce dle usneseni Okresní soud v Libetci, ze dne ]3.05.20l0. čj,: 7l EXE 6695120l0-9 lozhodl ve véci
exekuce p19dgi§1n_I§mp1iilé,yče! vedené ve prospěch:

oprávrrěrrélro: Československá obchodní banka, i. s., Radlická 150/333, |50 57 Praha íHlubočepy, , lČ:
0000l350

proti

povin nému: Kunc Milan, Za N'Ilýnem 352, 463 1 l Liberec, datum narození 07.03.I 978, IČ: 64059-130

pro 3l536-] 1 ,- Kč s příslušenstvím. t a k t o

DRAŽBA llEMoVITÉ, vĚCI

l. Dťažební jednání se koná prostřednictvím elektťonického systému dražeb na adrese portálu: www.exdřizbY.ez

Daturl a čas zahájeni dražebního iednání: lJ.l1.2014 v 10:00:00 hod. Od tohoto okamžiku mohou tegistrolaní
dražitelé činit podání.

Ukončení dražebního iednánii l3.11.2014 v l4:00:00 hod. Dražba se však bude konat do doby, dokud budou dražitelé
činit podání (viz§336i odst.4z_č,99,/l9ó3Sb..dálejen..o,s,ř.")-bude-li v poslednich 5 nlinutách před slanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražbl,se
posouvá o 5 minut od učinění posledního podání. Budou-li poté činěna další podání. postup dle předcháZejíci vět_v se
opakuje, Uplyne-li od posledního učiněného podáni 5 nlinrit aniž by b},lo učiněno další podání, má se za to, že drťitelé
již nečiní podání a dražba končí,

Podáni.jc brálo za učiněné poLrze v případě, že bylo s},stémem elektlonických dražeb dlažiteli zpětně potvt,Zeno, a to
zaslánítn zpráq, prostřednictvim veřejné datové sítě (e-n]ailem).

předmět drežbv ll.
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včetně příslušenstvi dřevěná kolna přistavěná ljihozápadní straně chat],

Popi§ nenrovité yěci:
Více informací o předmčtu dťažby obdlžite na lrtv.poÉaldfazeb.cz

IlI. Způsob regi§trace dražitelů: Jako dražitel se nlůže elekh,onické dražby účastllit pouze osoba, která je
registrovaným dražitelerrr pro dražby probíhající na poftálu \\\\\,.exdíazby,cZ, prokáže svou totožnost. k této dražbě se
na pofiálu \\§N.exdťazby.cz přihlásí a na účet soudnílro exekltola zaplatí dlažební jistotu ve výši stanovené touto
dražební v."-hláškou (viz bod V.).

Registrovaný dražitel: Registrovanýnl dražitelem se stalre každá osoba (tyzická i ptávnická), ktelá se jako dražitel
zategistru.je na poítálu \!1\,a!,_exdťazbv.cz.. a lo bud' znlčnou ji dříVe plovedené základní registrace na.,Registraci
dražitele'' v sekci ..Můj účet" nebo se rovnou jako díažitel registl,u,je v sekci .,Registťace".

Prokázání totožnosti regiStrovaného dražitele: Registrovaný dlažite1 5e prokáže svou totožností. Dokladem o plokazání
totožnosti registrovaného uživatele pro dražb,,-, probíhající na poíálu Ba\av.exdťazby,cz" (dálejen ,,Doklad o prokázání
totožnosti"). jehož foťnlulář je umistěn na výše uvedenénr portálu v sekci .. Můj účet" nebo v informačnínl bannelu
detailu této dražbv na r4/še uvedeDén] portálu umístěného v sekci ..Moje dIažby" poté. co se k této dťažbě přihlásí
klikntltím na tlačítko..Přihlásit se k dlažbě".

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázáni totožnosti ll]usí být úředně ověřen, \: připadě právnické
osoby, obce, ryššího úzernně samosprávnóho celku nebo stáfu ntusi být Doklad o píokázání totožnosti podepsálr
osobou uvedenou v ust. § 2l. ] la a 2l b o.s-ř., jej iž oprávnění nrusi být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena.
nebo jejich zástupcem. .jehož plná moc nlusí být i)ředně ověřena,

V případě elektronického doručování musi být řádně \},plněný a podepsaný Doklad o plokázání btožnosti a listiny
prokazujici opíávnění jej podepsat, převeden) do elektlonické podob), foťl]lou autorizované konverze dokunrentů,
Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho q,plnění Re_ciistrovanýnt dražitelen ke dni konání této dlažbv
stalší šesti měsícťi,

Doklad o prokázání totožnosti s listinami plokazujicirni oprávnění jej podepsat, doruči Registrovaný uživatel soudnímu
exekutorovi nčkteq;m z těchto způsobů:

a) uloženírrl na portá]u 1lrwr,.exdlazb_"-. cz v sekci "Můj účet".

b) zasláním pťostřednictvím veřejné datové sítě. a to bud'na adlesLl elektlonické podateln.v exekutorského úřadu:

info@eup2.cz. nebo do datové schránky soudního exekutora (ID: ic6977w),

c) doručenínl řádně q,plnčrrého regist|ači]ího fot-nruláře osobnč do podatelny exekutora nebo držitelem poštovrlí

licence na adresu sídla JUDr,. Aleš Bayer. soudní exekutol Exekrnol-ského úřadu pro Prahu 2. Kateřinská l3.
l20 00 Praha 2,

I\'. Výsledná cena draženélro vlastnického podílu na nemovité věci činí dle posudku znalce: l80.000,- Kč

V. Nejnižší podání soudní exekutol stanovi ve výši l]2 ceny určené znalceIl. tj,l 90.000,- Kč

VI. výši jisto§,sotldní exekutor stanoví v částce: 25.000,- Kč

Zájenrci o koupi dražené ,lemovité věci jsou povinrri zap!átit jistotu k rukánl soudního exekutora nejpozději l

dcn před zahá,jenírl dražb},. a to v hotovosti nebo převodent na účct č.: 5l -3708290297/0l 00. pod variabilnim
symbolem 7700522l0. v převodním příkazu uvádč_jtejnéno 5ložitele, K plalbě na účet lze přihlédnotttjen tehd1,. bylo-1i
před zahájeníll dražebního jednání zjištěno. žc na uvedellý ťlčet také doš]|t,

VtI. Práva a závad},spoj.né s nenlovitou věcí: nejsou

VllI. Závady. ktcré prod.jcm nelnovité \,ěci v dt,ažbě nezaniknou (dle § ]j6a odst. l pism, c) o, s, l',.jde o vecná
břenrcna, o nicl,]ž to stanoví zYIášttlí předpis),. ná_iexl b},tu a další věcnlt hřenrena a nájerrrní práva. u niclrž zajem
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5polečnosti \),žaduje, ab} nelllovitotl věc zatěžovala i nadále): nejsou

tX. Vydražitelje oprávněn převzít v]-draženou nemovitou věc s příslušenství drrenr násIedujícínr po lrydání usneseni o
příklepu, o tom je \ydražitel povinen \,yrozumět soudniho exekutora- \rydražitel se stává vlastníkem lydražené
nen,]ovité věci s příslušenstvím. nabylo-li usnesení o příklepu pt-ávní moci a zaplatil-Ii nejlryšši podání. a to ke dni
vydání rrsnesení o příklepu (§ j]6l odsr, l a 2 o, s, ř,), V.rdI,ažitel je povinen zaplatit nejqšši podáni do l4 dnťt od
vl,rozumění o nabytí právní moci uslleselrí o příklepu, Složená dražebni jistota se započitává do úhrady nejv_vššího
podání, Dlažitelůn1, kteryinl nebyl udělen příklep, bude dražební jistota vrácena do 5 pracovních dnů, jestliže však
budou vzneseny nánlitky proti udčlení příklepu. vrátí se jinr až po nalrytí právní n]oci tlsnesení o příklepu,

X. Soudní erekutor upozorňuje, že se jedná o opakovanou dražbrr a již nelze činit přihlášk}

XI. Soudní e\ekutor ry4vá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řizení jako dalši oprávnění, a ostatní včřitelé
povirrného, kteři požaduji uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 336f o,s,ř,), aby soudl]ímu exekutorovi
sdělili. zda žádaji zaplacení svých pohledávek. a upozorňuje. že nepožádají-li o zaplaceni před zahájenírn dražebního
jednání. fiůže Vydlažitel dluh povinného vůči nim převzít (§ 336g o,s.ř,),

xII. soudní exekutor v,v4vá každého, kdo má plávo. které nepřipouští dražbu (§ 267 o. s, ř.), aby je uplatlri! u
soudního exekutora, a ab], tako\,é up]atněni práva prokázal nejpozději před zahá_icnírn dražebního jednáni. a
upozorňuje. žejinak kjeho prár,u nebude při provedení dražby přihlíženo.

XIlI. Soudní exekutor upozorňuje osob),, keré fiají knemovité věci předkupni právo. že je nlolrou uplatnir jen
v dražbě jako dlažitelé. Udělenínr příklepu předkupní právo zaniká,
Hodla-li rrckdo llplaInií pii dlJ7bÉ S\i piťdkupllí pra\o. rru.i je prolázat n(jDo/deii Died 2 dIt} picd zuhjjcrrim
dražcbního jednáni (§ 3360 od5i,2 písm, g) o.s,ř.). Soudrrí exekutor ještě před zahájeníln Vlasttrí dražb), rozhodi]e
usnesením. zda předkupní právoje prokázáno, PIoti tomuto us eselrí není odvolárri připustné.

xlv. Dle usi, § _]360 odst, 2 písrl, d) o.s,ř,. soudní exekutoť určuje, že v připadě §tejného podání bl]de ulčen

B,dlažitelem ten dražitel. ktery toto podání učiníjako první (bude.jako pl.lní systémem elektronické dražbl,přijato a
polvrzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli. ktenj by hodlal učinit stejné podáníjako již dřive učiněné (a ncsvědčí nlLl

předktlpní právo). s),stén]em pouze oznámeno, že toto podání nemr,iže mit írčink),, na základě kterjch by se mohl stát
r,1,clIažitelen, Další podáni ted} nlusí být vždy r1šší než předchozí učiněrré podání. přičemž jednotlivá podání se
zrryšujínlininlálně o 1.000,- Kč. Pokud b},přesto došlo k akceptaci stejného podání vice dražitelů (byl),by s),stémenr
přijat!,v naprosto stejný okamžik) a nebude-li možno udě]it přiklep 2ájemci s předkupním právenr, pak exekutol určí
v,r,dlažitcle loscnt_ Ternrírr a nlísto provedeni losování bude ozuánleno systénlu elektronické dražb_v na portálu
rrrvrv.exdlazbt,.cz. okanlžik losování nenlůže nastal dříve. než 2-1 hodin po poslednirlr přihozu, Pol.rld se dražitel se
shodnlirrr přílrozern losování !zicky nezťLčastní, provede losování 7a něj exekutoťem určený placovník exekutolského
úřadu: o lonr bLlde opět tl,věšena iníbrmacc na shora citovaných internetoq]ch stránkách,

Předchozi odstavec neplatí pro dražitele, kteďnl svědči předkupní právo a to v případě, že lrude učiněno stejné podání
dražitelenr. kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání v_všši, bude udčlcn příklcp dražiteli. jenruž svédčí
předkupní právo,

x\'. Po skollčení dražb; bude v s},sténru elektronické dr-ažb}, na portálu l-r.lrv,exdrazbv,cz zveřejněna osoba. kicrá
učinila nqir}šší podání a 15]še nei\],ššiho podání,

XVt. Od okanržiku zveřejnění osob} s nejlyššínr podárrírl a rlšc ncjvl,ššího podání běží účastníkům dražb1, lhůta pro
námilk}, pťoti uděleni přiklepu v délce 2-1 hodin. Nánlit\, je možné do sidla exekutorskélro úřadu dorrrčit v nčkleIť z
forenl předepsané touto v}-hláškou pro Doklad o prokázáni totožnosti (čl- I]I. iéto ltláškf), Námitk_v. ktelé podal
oprávnčnÝ. tctl. kdo do řízeni přistoupiljako další oprávněnj,. pol,irlný a dražitelé se uvedou do protokolu. V případč, že
budou podán1, nárnitky proti udělení příklepu. ťozhodne o nich soudní exekutor usneseninl. které zveřejní v sl,sténru
eIektronické dražb1 na ponálu u,rrt ,cxdt,azbr,.cz, v připadě. že budou nánritlg,shledánl,dťtvodnými. pokračuie dtažba
předposledním podánim: v]-šc tohoto podání bude obsažena v usneseni, kterym bude soudniln e\ekutoreín rozhodnuto
o nánlitkách. s určenínr okanlžiku. od kteróho je nrožné óinit dalši podání, PIoti tonruto usnesení není odvolání
přípustné (is j_j6j odst,3 o.s,ř.), \'opačnénr připadě soudní c\ekutor lsncseníln udčlípřiklcp- Dražba tak pokračuje do
dob1. dokLrd jsoú činěna další podáni,

xVII. Usnesení o příklepu se zveřeiní v s),Stému elektronické dlažby na podálll lrrv,-exdrazlry,cz a doíuči se osobáln
dle ust, § jj6k o,s,ř,

xvtII. Soudni exekutor upozorňujc dražitele. že nrohou po předchozi telelonické donllu\,ě iyužít j0 nrinut před

plánovaným Lrkončením dražebníhoje,Jnant pocitač erelLrtulskelto ttiar-lLr k činění porláni v elektlonické dlažbě,

€, li': /i]



Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do l5ti dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu prostřednictvím

v záhlayí uvedeného soudního exekutora. Odvoláni jen proti výrokům uvedeným vbodě: I,1I,III,VII,IX-XVIII. neni
přípustné. odvolání může podat pouze opÉvněný, povinný, manžel povinného, pokud jsou díaženy nemovitosti
v SJM,, osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo nájemni právo. Fyzická osoba může
dražit jen osobně nebo prostiednictvím zástupce, jehož p|ná nroc byla úředně ověřena. Jako dražitelé ne§mějí
\rysfupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný, manžel povinného,
\rydražitel uvedeny v ust- i§ 336m odst. 2 o.s.ř. a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis,

Vydražitel, ktery nezaplatí nejvyšší podání ve lhůtě stanovené v usnesení o přiklepu, event. ani v dodatečné
lhůtě určené soudnim €xekutorem je povinen nahradit náklady, Ideré státu, soudnímu exekutorovi a účasmikům vznikly
v souvislosti s dalším dražebním jednánim, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejlyšší podání a byloJi při dalšínr
dražebním jednání dosaženo nižší nejlryšší podání, rozdíl na nejryšši podání. Na íyto záýazky se započítá jistota
složená \rydťažitelem (§ 336m. 336n o.s.ř.).

v Praze, dne 02.10.2014

JUDr, Aleš Bayeť
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení odpovídá
Lukáš Bayer , Mgr.

Rozdělovnfu:

oprávněný
Další oprávnění
Povinný
Manžel povinného
osoby, keré maji k nemovité věci předkupní plávo. věcné právo nebo nájemní právo
Osoby, které přih|ásily své lrymahatelné pohledávlry
osoby, které přih|ásily své pohledávky zajištěné zástawim pťávem
Finanční úřad, vjehož obvoduje nemovitá věc avjehož obvodu má povinný bydliště
obecní úřad, vjehož obvoduje nemovitá věc a vjehož obvodu má povinný bydliště nebo sídlo
(k !ryvěšení na úředni desce podle ust, § 3j6c odst. 3 občanského soudního řádu)
orgán oSsZ
Zdravotní pojišt'ovna
Příslušný katastrálni úřad
Obecní úřad obce s rozšíi€nou pů§obností, vjehož obvodu je nemovitá věc
uřední deska soudního exekutoťa

Yyvčlrrro ůtl
Seimub dne:
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