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Exekutorský úřad Liberec Voroněžská l14l20, 460 01 Liberec l, Staré Město
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský
tel: 485 l04 163, fax: 485 l04 27l, €-mail: urad@exekuceliberec,cz, www: http://www.exekuceliberec,cz,ID DS:
bxhg8w4

císlo jednací: l3l Ex lll65/12-10l
USNESENÍ

Soudní exekutor MgL Peh Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01

Liberec I, Staré Město, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření
exekutora k jejímu provedení čj. 9 EXE 6207l20l2-1o, ze dne 4.9.2012. ktere 4udaI Okresni soud v České
Lípě , kterým byJa nařízena exekuce k návrlru
oprávněného: Město Ralsko, Kuřívotly 701,47l21, Mimoň, lČ 0083t514, zast, Diviš František JUDr.,
advokát, Okružní l5, 4l20l, Litoměřice
proti povinnému: DAGMAR voKÁČovÁ, LEGIi 2546, 40747, VARNSDORF, nar.21.11.1973, IČ
868l7523
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši ,..................43 368,00 Kč s piíslušenstvím

rozhodl na základě § 52 zákona č. l20/200l Sb, ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád)

takto:

K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučnim přikazem soudniho exekutora číslo 1]1 EX 11l65/l2-
22, kteťý nabyl právní moci dnem 6.1 l ,20l2 se nařizuje elektronická dražba a k jejímu provedení se rydává tato:

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(o ELEKTRoNIcxÉ onlŽnĚ;

V souladu s ustanovením § 336o občanského soudního řádu se nařizuje elektronická dražba nemovitostí povinného a
k tomu se stanoví:

a) ZDů§ob €lektronické dražbv:

Dražba bude provedena prostřednictvím dražebního portálu www.drazby-exekutori-cz

b) Zahá iení dražbv:

Elektronická dražba bude zahájena dne 3.12.20I,1 v 9:00 hod. (od této chvíle mohou díažitelé činit podání).

c) Ukončení dražbY:
Elektronická dražba bude skončena nejdřive dne 3,12.20l4 v l0:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražit€lé činí
podání (§336i odst,4 o.s,ř.)j Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikenl ukončeni dražby
učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut od posledního
učiněného podání, nebude-li učiněno dalši podání, V takovém případě se okarlžik skončení dražb),opět posunuje
o pět minut, dokud dražitelé činí podání,
Podání se považuje za učiněné pouze vpřipadě, že bylo systémen] elektronických dražeb dražiteli zpětnč
potvťzeno podání se objeví on-line v seznanlu přúatých podáni.

d) Označení nemovito§tí, které budou draženy:

Dražen bude následujicí spoluvlastnický podíl povinné o veliko§ti 1/36 na nemovitostech zapsaných na listu
vlastnictví č.548

c]:l!.r: czo426 Tepli€e i]j]j,-.: 56??a7 Proboštov
'l.t.ir:+J.f : ?33105 P.oboštov 1r teplic :]:- .ié:i.j:,.,.,j: 548

V kat. úzeeí jsou PožeFry vedeny v jédné čtselné iědé
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se všemi součástmi a příSlušenstvi :

vedlejší stavba dožitých kolen fedné zděné 5,1 x 3,4 m2) a dvou dřevěných, zb}tky oplocení, dále přípojky inž. síti

(VV, VK, plyn a NN)

T}to nemovitosti s přislušenstvim a součástmi tvoříjeden funkční celek a budou draženy společně jako jeden konrplcx.

e) \'ýsledná cena dražených nenovitostí určená usnesenim soudniho exekutora čj, 13l Ex 1ll65/l2-85 činí částku:
12 500.00 Kč.

f) r\"ejnižší podání se stanoví ve \"ýši dvou třetin lýsledné ceny dražených nemovitosti a jejich příslušenství, pl á\ a
jiných majetkor"j,ch hodnot, tj. na částku: 8 333,34 Kč

g) \rýše ji§toty se určuje na částku 3 000,00 Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostijsou povinni složitjistotu:
l. V hotovosti nejpozději tři Dracovní dnY Dřed zaháiením dražbY (viz bod b)) do pok|adny exekutorskélro

úřadu nebo
2. Na účet soudnil]o exekutora č. l07 -41250),0257 /0100, vedený u Komerční banky, a.s. pod variabilnim
synrbolem | | |65l2 a specifickým symbolem, kterým je rodné číslo fyzické osoby účastníka díažby (dražitele)

neboIČoprávnickéosoby-draŽitele.PIatbapřevodnímpříkazem@
připsána neioozděii tři pracovní dnv nřed zaháiením dražby. V opačném připadě bude k platbě na účet
soudního exekutora přihlédnuto jen, bude-li hodnověrným způsoben před zahájením drťebního jednáni
prokázáno, že platba na účet Soudního exekutora také došla.

h) Práva a závady spojené s nemovitostmi nebyly zjištěny.

i) Závad},, kteíé prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou, nebyly zjištěny,

j) Způsob registrace dražitelú:

Dražbt \e může úča\tni] pouZe lel|_ ldo laplalil dr,/ebni jistoILl ipiSln, gl a je Uč.slnikem drazb) probillljrcr rta

portálu wrvw.drazby-exekutoíi.cz, kde prokáže svoji totožnost. Drazit nesmí soudci. zanlěstnanci soudů, povinný.
nlanžel povinného. soudní exekutor a zaměshanci soudníIro exekutora a ti,_iimž v nab},ti dražené věci brání zvláštni
předpis, Další dražby se též nemťlže účastnit rydražite|, který nezaplatil nejvyšší podáni,

Účastníkem dražby se může stát každá fuzická nebo právnická osoba, která provede základni registraci na dražebnín
pořtálu w$,w.drazb\-exekutori,cz a prokáže svoji totožnost odeslánínr íegistračního formuláře umí5těného
t!w§,.dřazb,v-exekutori.c/registrace způsoben tam uvedenýn provozovateli dražebniho portálu, Učastník je po\ inen

ryplnit v regi§tračním formuláři všechny povinné údaje, jinak mu nebude umožnéno registraci dokončit, Učastník je
povinen v registračnirn forrrruláři uvést pravdivé a aktuální infornrace, jinak odpovidá za škodu. kterou neuvedenim
pravdivých informací způsobí. \/ připadě, že po provedeni registrace dojde k jakékoli zntěně v údaiích uvedených v
íegistračnílrr formuláři, je účast|ík povinen toto o ámit provozovateli dťžebního portálu- Provozovatel dražebního
portálu zajistí. aby byl registrační fortlulář v elektronické podobě uložen v uživatelskénl účttl účastnika a přistupný
všen] užiÝateIům k jejichž dražbám se účastník přihláSi. Učastnik je povinen si při registraci zvolit uživatelské jnréno.

pod kterým se bude elektronických dlažeb účastnit pod statusefi účastnika či dražitele, Uživatel je povinen zdržet se
uživáni jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních označeni. v opačnérn připadé je administlátor oprávněn podle
svého uÝáženi bud'registraci uživatele ajeho účet bez náhrad) zlušit anebo ZIěnitjeho uživatelské j mén o.

Přo f},zickou osobu. která nlá \, ún]yslu se dťažby účastnit jako dlažitel a draženou věc nabjt do svého výlučnóho
vlastnictví, platí. že.je povinna vyplnit registrační formulář označený ..FYZICKA OSoBA" a tento opalřit s\inr
podpiseln a doručit jedním z niže uvedených způsobů provozovateli dražebního poťtálu.

Pro f},zické osotJ}. které maji v únrlslu se dražb), účastn it jako společní dražitelé a nab}t drúenou.véc do podílorého
§poluvla§tnictví, jsou povinni vyplnit registračni formulář oZ]ačený ..sPoLUV LASTN" lCKY PoDIL' v némž uvedou
zejména. v jakén porněru jin má být udělen přiklep a ktery ze společných dražitelů.ie opťá\,nén ijménenr ostatnich
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dražitelů činit podálli a tento všichni opatřit sťmi podpisy a doručit jedním Z níže uvedených způsobů provozovateli
dražebního portálu.
Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnitjako společní drťitelé - nanželé a drúenou věc nab:ýl do
§polečného jmění manželů, jsou povinni vyplnit registračni formulář označenj ..SPoLEČNE JNlÉNÍ NlANŽEt.Ú', v
němž uvedou. který z rnanželťl bude jn,]él,]em nanželů činit podáni a tento oba opatřit svým podpisem a doručit
provozovateli dražebniho portá]u.
Pro právnickou o§obu, která nlá v ún]yslu se dražby účastnit a draženou věc nabýt do svého r,ýlučného vla§tnictví,
plati, že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je oprávněna za právnickou
osobou jednat, ryplnit formulář označený ,,PRAVNICKA OSOBA", v němž osoba, která formulář vyplriuje, označí, z
jakého titulu vyplývájejí oprávněnijednat za prár,rrickou osobou a tento opatřit svým podpisem a spolu s ověřenym
aktuálním výpisem z obchodniho rejstřiku doručitjedním z níže uvedených způsobů provozovateli dťúebního portálu-
Pro právnickou osobu, která má v úm}slu se dlažb},účastnitjako spo]ečný dražitel sjiným dražitelcnl. platí přimeřené
předchozí ustanovení,
Pro úča§tníka, kte.ý má v úmyslu se zúčastnit dražby a svědčí mu předkupní přávo k dražené nemovitosti, je povinen
tuto skutečnost prokazat Způsobem stanoven!nr níže, Za prokáZáni předkupního práva, nelze-li tuto skutečllost zjistit Ze
spisu soudního exekutora, se považuje zejmóna doručeni aktuálniho výpisu listu vlastnictví, či oťiginálu nebo úředně
ověřené kopie smlouvy, z níž předkupni právo q plývá.

Účastnik. aby se mohl účastnit dražby, doručí vyplnčný registrační formulář provozovateli drúebního portálu jednlm z
následujícíclr způsobů:
a) Registřační formulář \)4iskne, vlastnoručně podepíše, nechá slrij podpiS na folmuláři úředně ověřit a v této forn]ě ho
odešle v listinné podobě plovozovateli dražebního portálu,
b) Registrační formulář v}tiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úřed ě ověřit a nechá listinu
převést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podobč ho doručí provozovateli dřažebního portálú na
jeho emailovou adresu spravce@e-aukce,conr,
c) Registračni formulář převede do foťmátu .pdf, dokument opatří sr,ým zaručenýnr elektronickým podpisem a v této
formě ho doručí provozovateIi dražebniho portálu na en]ailovou adresu spťavce@e-aukce,com.
d) Registrační forntulář převede do fornrátu .pdl dokument opatři svým zaručeným elektronickým podpisem a v této
formč ho doručí, je-li to nloá]é, provozovateli dražebního portálu do jeho datové schránky: dbdfdti,
e) RegiStrační foťmulář osobně podepíše před uživateleln, jehož dražby má v únryslu se účastnit a současně mu ptokáže
svoji totožnost platným osobnim dokladem, Protokol předá uživateIi, kleď ho doručí do datové schránky provozovatele
portálu převedený autorizovanou konverzi do elektronické podob1,

k) Způsob určení wdražitele a zvcřeinění usnesení o ořftleou:

Přiklep bude učiněn tomu díažitcli, který učiní nejvyšši podání. Dražiteli s předkupním právem bude udčlen příklep
v připadě, že učiní shodné nejvyšší podáni. Učini-li shodné nejvyšší podánivice dražitetťl s předkupnim právem, bude
udčlen přiklep tornu díažiteli s předkupnílrl právem, který učinil své nejvyšší podáni nejdříve.
Usnesení o příklepu bude dle výsledku elektronické dražby vyhotoveno a distíibuováno osobán uvcdeným v § 336k
o.s.ř. a současně bude Zveřejněno na úřední dcsce soudniho exekutola. k níž je zajištěn přistup prostřednictvím veřejné
datové sítě a zároveň v systému elektronické dražby,.

l) Vydražitel .je o}]rávněrl převzít v.r,dražené rremovitosti s příslušenst\,ím dnenr následujícim po vydáni usnesent o
příklepu, o tom je vydražitel povinen vyrozufiět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastnikem vydržených
nemovitostí s příslušcnstvím, nabylo-Ii usnesenio přík!epu právní moci a zaplati1-1i nejvyšši podáni, a to ke dni vydáni
usnesení o přiklepu (is ]36l odst. l a ] oSŘt K 7aplaceni nej\,Jššlho podáni se stanoví lhůtajcdnoho něsíce, která
počne běžet dnem právnínroci usnesení o příklepL].

r.ll Termin Dřihlá(eni Dohledárek:

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řílení přistoupili jako další oprávnění, a dalši věřitelé povinného
domáhat uspokojcníjiných q,nahatclných pohledávek nebo pohledávek Zaiištěných zástaÝním právefi. než pťo kteíé
blla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí neipoztlěii do tří pracol,ních dnů před zaháicním rlražbv. jestliže v
přihlášce uvedou !ýši pohledávky ajejílto přislušenstvi a prokáží-lije přislušn;imi listinami. K přihláškárn, v nichž výše
pohledávky nebo.jejiho příslušenství nebude uvedena. se nepřihIíží.

n ) oprávn čnóho a ty, kdo přistoupili do řizen í .jako dalši oprávněn i, .jakož i ostatn í véřitele povin ného, kteři požaduj i
uspokojcni svých pohledál,ek při ťozvrhu podstat}. tinlto soudrri exekutor vyzývá. ab) sdéliii soudnín]u exekutorovi.
zda žádají zaplaceni sr,ých pohledávek. Nepožádají-li t)to osob}, o zaplacerri před zahájenim dražebního jednání, fiůže
vydťažitel dluh povinného vůči niln pie\ 7ll (JroJle § j_]6! OSŘ l, Píer zerlnl dluhu rrastoupí vydražitel místo povinnélro.
souh]aS věřitele se nevlžadr,tje, Je li pohledáVka. do niž $,,dražitel nastoupil místo povinného jako dlužnik. zajištěna
zástavním právem na prodávaných ncnlovitosteclr, půšobí zástavníprávo Ýůči Wdražiteli.
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o) Každého, kdo má právo, které nepřipouští držbu (§ 267 OSŘ), tímto soudní exekutor vyzývá, aby toto pía\o
uplatnil u soudu a aby takové uplatněni práva prokrial soudnímu exekutorovi neipozděii tři Dracovní dnY před
zaháiením dražebního iednání,.jinak kjeho právu nebude při provedení exekuce přihliženo.

p) osoby, které maji k draženy'nl nemovitostem předkupní právo, timto soudní exekutor upozořňuje, že toto sve
právo mohou uplatnitjen v dťžbé jako dražitelé a dále, že udělením příklepu předkLrpní právo zaniká.

q) Termín uDlatnění DředkuDního Dřáva a způ§ob §dělení rozhodnutí. zda ie DředkuDní Drávo Drokázáno:

Soudní exekutor upozorňuje osob1,, které nají k nemovitosti předkupní právo, že.je mohou uplatnit jen v dražbě jako
dražitelé. Předkuprrí právo k v},dražené nemovitosti zaniká dnern, kteďm se stal vydražitel jejím vlastníkeIlr. llodlá-li
někdo uplatnit při dražbě své předkupni právo, musije prokázat neipozději tři pracoyní dnl, před zahájenim dražby.
Soudní exekutor před zahájenim vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní právo prokázáno a toto
rozhodnuti zveřej!]í na své úřední desce. k níž je za.jištěn přístup prostřednictvím veře_iné datové sitě a zárovcň ho
zrerejtlt r .;.léntu elektrorlicle dra;b1.

r) ZDů§ob Určeni vYdražiíele v DříDadě Dodle § 336i odst. l větv druhé:

Učiní-li dražitelé v el€ktronické dražbě stejné nejvyšší podáni, bude příklep udělen tofiu, kdo nejvyšší podáni učinil
nejdříÝe. Vyjma dražitelů, kterýln svčdčí předkupni právo. nenrohou však dražitelé v elektronické díažbě činit stejné
podání, Další podání(v},jma dražitelů, kterým svědčí předkupní právo) tedy musi b}t vždy vyšši než předchozí učiněné
podání.

s) -rermín uplatnění námitek Droti DříkleDu:

Po skončeni dražby bude Ý systému elektronických dražeb zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podání Ý dražbě a
výše nejqššiho podání. od okamžiku tohoto zveřejnění, běží osobám, které rnají právo vznést námitky proti udělení
přiklepu lhůta 2,5 min,, ve které nrohou vznést námitk;,proti udělení příklepu, a to prostřednictvím dotázu, který §e

objeví u příslušné dražby po upl},nutí lhůty §tanovené pro učinění dalšího potlání. V připadě, že budou podán1,
námitky proti uděleni přiklepu. rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému
elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnýnri, pokračuje dražba vyvolánim předposledniho
podání - toto vyvoláni bude provedeno v usnesení, kterým bude roáodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto
usne5ení roáodnuto odkdy a dokdyje nložno činit dalši podání.

odůvodnění
Usnesením o nařízení exekuce a pověřeníexekutora, které Wdal okresní soud r Česke Lrpe. pod č.i, o Ext b]07'20l2-
10_ ze dne 4.9.20l2 a které nabylo pťáÝni nroci dnem 7.1 l .20]2, byl soudní exekutor pověřen provedením exekucc proti
povinnéIrru. K provedení exekuce vyda] soudni exekutor exekuční příkaz prodejen] nemovitostí povinného čj, l3l EX
ll165112-22. Exekl]čni přikaz nabyl právni moci dnenr 6.1].20l2, \rýsIednou cenu nemovitostí, jakož izávady, kteíé
prodejenr v dražbě nezaniknou, soudni exekutor určil na zák]adě posudku znalce usncsením čj l3l EX ll l65/]2-85,
které nabylo právní moci dnem 21.6,20]4, K realizaci dražby soudní exekutor nařidil Vsouladu sust, § 3360 o,s,ř,
elektronickou dražbu,jakje uvedeno v tornto usnesení.

Poučení:
Proti ton]uto usneseni mohou podat odvolánijen oprávněný. ti kdo do řizení přistoupilijako další oprávnění. povinn) a
osob},, které nlají k nenlovitostenr předkupní právo, věcné právo nebo nájefiní právo a osoby, které přihlásil) sle
vynrahatelné pohledávky nebo pohledáVk}, zaiištěné zástavním právem. c)dvolání fiohou opťávrrěné osob;, podat do l5
dnů odc dne doručení tohQto usnesení k odvolacínlu soudu, kterýrrr.je: Krajsk} \oud V L\ti nad Labent - pobočka v
Libcrci prostřednictl,inr podepsaného Soitdniho e\ekubra. V odvolání n]uSí b\:t uvedeno. kdo je podává, proti jaLénlu
ťozhodnutí směřujc, vjakénr rozsahu ,je napadá. v čen] je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo posttlptl
soudního exekutora a čeho se odvolatel donráhá ajakými důkaz} svá tvrzeni dokládá. Odvolání musi být podepsáno a
datováno
odvoláníjen ploti \,ýrolům uvedenýn] pod písmen!,a, b. fl, h)az l)neni přípushé.
Jako dražitel nesmí v}Stupovat soudci. 7an]ěstnanci soudťt. zaměstnanci Exekutorského ťrřadu Liberec l soudního
exekutora Nígr. Pctra Polalrskélro, povinný, nlanžel povinného. rydražitel uvedený v .s 33ónr odst. 2 a ti. jinlž v nab}li
věci brání Zvláštní přcdpis.
Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostředn ictvírn ZáStupce, jehož plná moc b},la ťlředně ověřena, Za
právnickou osobu. obec. vyšší úZemně san,]osprávný cclck nebo stát dťaži osoby uvedellé v § 2l . 2la a 2 ]b o,s.ř., kteťé
své oprávnění musí prokiiat listinou, jež b},la úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná nroc byla úředně
ověřena (§ 336h odst. ],2), l'otožnost flzické osob1 bude prokázána občanskýn průkazem nebo cestovnim pasem,
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existence právnichých osob qípisem z obchodního rejstříku nebojinou zákonem stanovenou úřední listinou, dokládající
právní subjektivitu právnické osoby.
Vydražitel, který nezaplatí ani v dodatečně určené lhůtě nejlryšší podání, je povinen wátit nemovitosti povinnému a
nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu,
která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, byloJi při dalšim držebním jednání dosaženo nižší nejq,šší podáni,
rozdÍI na nejvyšším podání. Na t}to závazky se Započítá jistota složená vydražitel9m. Nepostačuje-li k úhradě závazků
5loženájistota, podá soudni exekutor k rymožení potřebných částek návrh na nařízení {konu rozhodnutí nebo exekuce
proti takovému vydražiteli.

Dražitelé se upozorňují, že po předchozí telefonické či osobní domluvě mohou v pracovní
době exekutorského úřadu jednu hodinu před p|ánovaným koncem elektronické dražby
(nejčasnější možný okamžik skončení dražby) až do skončení elektronické dražby,l"yužít
k činění podání v elektronické dražbě počítač exekutorského úřadu.

"otisk úředního razítka"

V Liberci dne 23.10.20l4
VyŤizuje: Mgr. Jana Neuháuserová

Za spráWost \ryhotovení:
Andrea Jeníčková

soudní exekutor
Mgr. Petr Polanský v.r,
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