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Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána . 750 00 Přerov, Komenského 38
tel:58'1 216 030 o fax: 5B1 738 020
e-mai|: urad@exekuce cz . |nternet, Www,exekuce.cz . lD datové schránky: dzsg873
Pro platby povinných (dlužníků) ) ČSoB ) č-ú, 175 236 496 / o3oo ) var. symbol: 3485813

značka oorávněného: 92628.

I]SNESENÍ O OPAKOVANÉ

Naše č.j.:
103 Ex 34B5B/13-58
Spojeno se spisem

DRAžBĚ 1o3Ex42543l13

Siludní exekuttll JUI)I- l-ornáš Vrána. se sídlcm Exekutorského úřadu Přcro\, Komcnského 38. pofčřcný
proledením cxckucc na základč porěření. ktcr,é r_u-'dal Oklesní soud v Dččinč dnc 27,3,20|3. čj,37DXI]368l/20l3-2l.
ktcrým b;la nařizena exekuce podlc plaromocných a \) konatclných rozhodnuti: rozsurlek ze dne l5.4.20lj. čj
62Cl562/]3-10 l1dal Obrodní soud pro Plahu I k uspokojcní pohlcdár,k1 oplár,rlěného: CDV-3. l,TD,. 133 l]lcct
Street. -1.ondon. EC4A 2ttB.Spojené Králolství Velké l]r,itánie a Scvcrníiro lrska. rcg. číslo:81,16233. zrst. Mgr.
Marek [,ošan. advokát. adlcsa pro doručor,áni: N{gl, Pct| l"\o\,ák. advokát. H illťh(, 6. 61120rl Blno. lČo 6q]5 8 l 2 l. ploti
povinnému: Jiří l,edlinka_ Mostccká l 2j6. 40747 Varnsdori nar. l5.9,196l . rldár á tuLcl

Dražební vyh lášku
o provedení eIektronické dražby

I.

Dražcbníjcdnání sc koná prclstřcdnictvínr cleklfonického s)stému dražeb na adrcsc:
lrvrv.okd razby,cz

obhlídka dražcných nenol,itých r,čcí ( dále jcn ..ncmoYitostí") se uskuieční dne l8.11.2014 v l5:30 hod. na místč
sanrénr na ulici l\ío§tecká č.p. l236. Varnsdorf, okres Děčín. a to poule pro předem zareeish,ol ané zájenrcc.
Registraci k obhlídce lze plovést na tl,ebu rrlrlr.erekuce.cz r sckci Dražb1 ncmovitostí ato\žd) u konkíétníl}blJné
ncmoliLosti. V případě. žc sc na obhlidku nezařegi§truje žádnÝ zájemce, obhlídka se neuskuteční! Sledo\ání
elelt|rrni. l..l Jr.lžbr -ť \cicirč l.il51urni,

Zaháiení elektťonické dražby: dne 26.11.201,1 \ l3:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dlažitelé činit podltni).

l,]korrčení clcktronické dražb;: ncjdřír,c dne 26.],1.2014 r, ] 4;0{) hod. I)ražba se r šak koná. dokud dražitelé čini podání
("A 3j6i odst,4 zákona č.99i j9(l3 Sb,. občanský soudní řlrr1_ r,platném znční (dále j en ..o,s.ř.")) - budc-li r posledních
pčti minutách před stanovenÝm okamžikcm ukončcní dražb1, učiněno podání. má sc za to_ žc dlažitelé stíilc činí podáni
a okamžik r.lkončeni dražb) se posou\á o pčt minut od okirmžiku učinční podání, Budou-li poté činčna dalši podání.
postup dle přcdcházející r,čtl,se opakujc. (}pllnc-li od poslcdního učinčného podání pčt minut. aniž bl,b1,lo učinčno
další podáni má se za to- že c]ražitclé již ncčiní podáni a dlažbr končí ( § 336 odsl, 2 písm. c) o.s,ř,).

lI,
])řednrčtcm dražb1 jsou náslcdující ncmovitosti povinného ajcjich přislušcnst\,í:

LV 569s
Ktj pro t]stccký kíai. KP Rumbuík
okr.s: I)ččnr
obcc varnsdoíl
Kod k ú:77697l Vatnsdorť

Podíl: l/1
JťdnolL\
Č p . č ]ednolk\ Zpús()b Ylužltl Na ].V
l]j6/9 B\t 569j

'l-\p.].d.olk] PodiL na spolcčnjch částcch domu a pozůnku
b\17 7l15/.r57]]

!rnrcrcno\]Budo\aVanrsdoll:č,p l]]6.b)!dúm.LV569jnapll.e|.6]6].IVj69]lrarcel3 6.16j zasú\ěni plDchaa nad!,()ii]]tnr]

I'řísluštnst\,í ncmovité !ěci. ktcřého se €\ckuct tÝki: ntní.

Shola ul,edené nemo\itosti t\,oři icden Iinkčni cclck a budou dlažcn), s příslušenstr,ím a součástmi jako jeden komplcx,

Ill.
I'ořador,é číslo dražcbního icdnáni: 2. kolo

I\,,
Výsledná cenl rlražcných nťmo\ it()sti d ieiich příslušenst\,í činí částku ,l25,000.- Kč.
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V,
Nejnižši podání sc stanol,í r,e výši 50 % rýslcriné cen1 dlaženÝch ncmovitostí a j€,iích příslušenstvi. ted),na částku
2l2.500. - Kč.

Vl.
výšc iistot},se stanoftúe na částku 80,00()-- Kč. Zájcmci o koupi dlažcrrÝch ncmo\itostíjsou po\,inni Zaplatitjistotu
ncjpozději 2 dn1 před dražbou v hotovosti ý I]\ekutorskén úřadč \, l'řero\,č. 50udniho e\ekuk]la Jt_IDr- Tomáše Vrán}
nebo na účct 2rl479:]959/0300 vedený u ť-srtB. a,r, pnhočka í)lolnUuc. reriabilni sl,mboI l l03-1858]j.jako specifický
s;,mbol použi.jc zájcmcc rodné čislo ncbo l(:íl K]i\ti,tě 7irnli]cclló timt,r zpusobem lze piihlédnout.ien tehdy. bude-li do
zahájení dražb), zjištěno. že došla na účct soudního e\ekutola, Do elcktronické dražb), burlou připuštční jen dražitelé.
kteři zaplalí dlažcbní iistotu,

VI t.

Včcná břemena. riměnk) a nájemní. pachtovní či přcdkupní pI,ár,a. ktclá plode_jem nemo\,i1()5ti v dlažbě ne;,aniknou:
ncjsou

VIIl.
V),dlažilel je oprá\Iěn př-evzít l1dražené nenloYik)sti s přislušcnsrr írn dncm následujícínr po doplacerri neirl,ššího
podání. ncjdřirc ršak po upllnuti lhút1 k podár,ání nárrhů na předražck, B1,1-1i l,šak podiin tako\]' ná\,lh. ncmo\ ilost s

příslušenstr ínl Izc přer zít dnctrr náslcdujícím po dni. kdv bvlo přcdlažiteli doručeno usnesení o přcdlažku. \iydlažilel se
stá\,á \lastnikem \Jdružené nemo\ilosti s příslušcnst\ im. nab;lo-1i usnescní o příklcpu prální moci a Zaplati|-li
nejv)šší podání. a to kc dni vy,dání ustlcscní o příklepu. Předražitcl sc stá\,á \lastníkcm ncmoriLosti s příslušens!\ im.
nab1lo-1i r,rsnesení o pře,.1ražku pr,ár,ni nloci a přcdražek b;l zaplacen. a to ke dni .jcho r ydriní,

lx.
Soudní exekulor upozorňuje dražitele. že sc rrcpi,ipouští. ab) ncj\]šši podání b1lo doplaccno úrčrcm se zřízcnilŤ
zástar nilln pr,át; rlr t r d ,r/r. ni, ncm,,r ir,,.t i.

x,
Způsob elckt|onickč dlažb\ (§ 3jóo ods1.2 pism. b) o,s,ř.):

]. DIažb} sc mužc zúčastnitjcn rcgistl,o\ aný o\ěřený uži\ate] portálu \\1\u,okdra7b\,cz.
2. Porinni sc nesmí účastnit dražb} jako dražitcl. I'ovinný sc po předcholí reqistraci múžc jako or,ěicnj,

rržiratcl porrálu lrrl rr .okdlazbr ,cz účastnit dražb) \ poslnvcni porinného a přísluší mu pr,árrl podat námitk1
ploLi uděleni příklepu.

3. l)r,ažiteli nebo povinnému. klelj ncsplňLrjc technickó podrnínk1 pro rcgisttaci a násIcdnou dťažbu_ c\ekutol
un]ožní na přcdchozí píscmné rlžádíní l sídle úřadu přístup k tecl,]nickému vJ,bavcní,

.l. Na po|tálu §§\\,okdrazb\.cZ v sckci připralorané d|ažbr si or čiený užiÝalel l\ oli ncmo\,itosl. ktelou chcc
d|ažit, Do dlažb} se t)\,ěřený uži\alcl poltálu musi přih]ásit jako dražitel iešrě před Zahájcním dlažb\.

5. Z a(lministratilních dú\l)dú dcrporučujcmc přihlášeni k dražbč iiž současně s odesláním dr|ržebni iistot). již
\ tenl() okamžik musí dt,ažitel 7\olit.7da bude dražitjako prostý dražitel ncbo <lražitcl s přcdkupním prá\enl.
ab1 b1lo možnó jcho přcdkupní pr,áro před dlažbou o\čřit a porolit. Postup pro přihlášení .je patrný
zdražebního manuálu vsekci,,.lak dražit" na pořtálu }rwt,.okdrazby.cz. Po zahíjení dražb1, ncnr
možtré přistoupcní dalších dlažitelil. kleři se do zahájcni dražbr nepřihlásiliI

6. Po připsirní dů]žcbniiist()L) na bankovní účel exekutora a splnční podmínek úóasti na dťažbě dle dražcbní
\},hlášk} ie dlažitel oplálněn r,dražbě přihazorat,

7. V tclmínll pořádání samotnó dražh1 .iiž přihlášcný dlažitel r.r konkrétní dražb1, pod slým užil,atclským
jnréncnl a heslenr múže od okanlžiku zaháicní dlažb) přihazo\ at,

8, tIčiniio-1i součesně \,ice dražitclú stcincl ncjrl,šši podání. udčlísoud příklep nejp|re lonlu dlažitcli. ktelénlu
srĚdčí předkupní prárrl neho výhlada zirčtné koupč, Dororrrávat na podání.jinich dlažitclů smi icn osoba
s přcdkupnírn pr,álcnr nebo v]cjíž plospc'ch hlla zřízcrra 1,1'1rrarh zpětné koupe:, Ncní-li příklcp takto udčlcr.
uděli.ir,] dťažitcli_ ktcr-ý podání učinil.jako 1ll\ní. [,]stanovcní § 336i odsL. l lětr rlrrrhé se neprružije.

9, Zpúsob ulčcní \}dťažitclc \ případě podlc § ]jó_i odst- 1 \,ěla druhá o.s.ř,: Při shodě podáni butJe rlcllažiLel
ulčen losen, Los mezi tlsobanli s přcdkupním prílem. ktcré učinil\ shodné podlrní sc č,iní clektronickjnl
Ioscm z iisel ] dž 99 na základč kliknutí uživatc|e ihned po ukončeníelektrorrické dražb} ncjdólc vc lhutč 5
minut, [)r,ažitelis rlšším r;losoranýfi čislem budc udčlcn přiklep.

l0. Přihozr 5c čini 1ak. že do příslušrlého okénku ,]r,ažitcl rlpíše čirstku přilrozu (musí být stcjní či rlššr ncz
sLanovcni nlininlální příhoz určenj ,-lražcbnikcm..iinak sc podáni s čltstkou nlcnši než rninimiilní příhoz
nezob|azí a mlt se za lil. žť nťb} lo učinčnt)). klikcnl na tlačírko přihodit je podání učirrčno a 1oblalí sc jako
nejrlšší poLlárlí spolu uživatelskl'nl imóncm dražitcIc_ cclko\1]u částkou a uvcdcnÝn] přcsným časenl
příhozu,

ll. Příklcp lze udčlit torlu. kdo učinil n.,jrl,šší podúni a Lr nčhož jsou splnčn,v, dalši podnlínk1 stanolcni
zákoncnr( §].]6i odst. ] \,čta pť\,nío,s,ř.)

,',l,' ' l.fi ;t



12. Po skončení dlažby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu. která učinila
nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.

l3. Dražitelům, kteďm nebyl udělen příklep se vrátí zap|acená j istota po skončení dražby.
14. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a

doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 336o odst. 2 pism_ e) o.s.ř-)

15. Termín, do ktetého vydražitel musí sdělit_ zda bude nejvyšší podáni platit úvěrem se zříZením zástavního
práva k rl,dražené nemovitosti: doplacení úvěrem se zřízením zástavního práva (§ 336l odst. 4 o.s,ř.) v této

drťbě se nepřipouští.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvoláni přípustné.

V Přerově dne 8.10.20l4
Mgr. Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát

pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou

Dražební \.r'hláška se doručuie: lx oprálněný
l\ dal,i opíivněni
lx polinný
lx manžel povinného
lx osoby s předkupnim právem, včcným práv€m, ná]emnim pravem
lx osoby, ktefé přihlásiIy lfrňahaielné pohledávŇ}-

lx osoby, které přihlásily poh ledávk}, za.] išténé zástavnim právem
lx l]nančni úřad
lx obecni úřad (q,věsk na úředni desku)
lx olgán ossZ
l x zdravotni poj išťovna
lx kalasíáIni úřad
l x obecní úřad obce s rozšiřenou působností, vjehož obvoduje íemovi!os! (9věsit na úředni desku)
lx Bvěšeni na úřednidesce

Vyvěšmo dne: 1 3 10 20]i

Soimuto dne,

@ro,


