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Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha l, se sídlem Karlovo nám. l7, 120 00
Praha 2, oprávněný dle § 76 odst 2 zák. 12012001 Sb, (exekuční řád) k provedení dobrovolné
dražby v rámci další činnosti exekutora na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby
uzavřené mezi soudním exekutorem JUDr. Ivo Luhanem a navrhovatelem Hlista & Pril, v.o.s,, se
sídlem opIetalova 168314l, l l0 00 Praha l, IČ ]905905-1, insolvenční správce dlužníka Lady
Charvátové, nar. 5.11.1972, trvale bYem Zápaďní 2736,407 47 Varnsdorf. Insolvenční řízení
vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod čj. KSUL 46 INS 3579l/20l3

lrydává

DRAZEBNI VYHLASKU

o PROVEDENÍ ELEKTRONICKB nonRovol,Nn nRAŽsy NBN{O},ITÝCH vĚcÍ

I.

Pořadové číslo dražebního jednání: l. kolo.

Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II. se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: wwlr.okd razb},.cz

Zahájení elektronické dražby: dne 3.12.2014 od ll:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé čin it podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 3.12.2014 v lt:30 hodin. Dražba se však koná.
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č.99l1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění (dále jen ,,o.s.ř.")) - bude-li v posIedních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukonČení dražby učiněno podání, má se za to, že dražltelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání.
postup d|e předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut. aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování
elektronické dražby je veřejně přístupné.
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II.

Předmětem dražby a draženy budou §,to nernovité věci:

-jednotka č.p./č. jednotky 273613 brl, Vymezeno y., Budova Varnsdorf, č.p.2734, 2735,2736,
2737, 2738, byt. dům, na parcele č. 2692195 o výměře 179 m2 - zastavěná plocha a nádvoří,
na parcele č.2692196 o výměře l79 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, na parcele č.2692/97 o
výměře 2l8m2 - zastavěná plocha a nádvoří, na parcele č. 2692198 o výměře l79 m2 -
zastavěná plocha a nádvoří, na paťcele č. 2692/99 o výměře 179 m2 - zastavěná plocha a
nádvoří, s ideálnín spoluvlastnickym podílem o veIikostí 8570l534280 na společných částech
uvedeného domu a pozemcích par. č. 2692195,2692196,2692197,2692/98 a2692,199

vŠe zapsáno v katastru nemovitostí vedeném KatastrálníIn úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk, pro obec 562882 Varnsdorf, katastrální území 77691l Varnsdorf, na listu
vlastnictví č. 4805 (byová jednotka) a listu vlastnictví č. 359l (by,t. dům a parcely č. 2692195,
2692/96, 2692197 , 2692198 a 2692199), ve společném jmění Charvát Roman a Charvátová Lada.

Bytová jednotka (č. 2736/3) 4+ ], se nachází v 2. NP, podlahová plocha b),tu činí 82,03 n7'.

přísIušenství nemovitostí tvoří:

např. sklepní kóje ttmíslěné v l. PP, zasklená lodžie (6,84 n2) přísíupné z bytu.

Termín prohlídky je stanoven na25.11.2014 v 15:00 h. Sraz účastnikůje na adrese Západní 2736,
Varnsdorf před vchodem do domu.

Bližší informace lze získat na tel. 731 508 538 Mgr. Ornst, nebo e-mail: omst(Eexekutori.com.

lI I.

Výsledná cena dražených nemovitých věcí uvedených
450.000,00 Kč (slovy: čtyřistapadesáttisíckorunčeských).

pod bodem ll. tohoto usnesení činí

IV

Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovig;ch věcí uvedených pod
bodem íI. tohoto usnesení a jejích příslušenstr,í, práv a jiných majetkových hodnot. patřících k
draženému celku a činí částku 300.000,00 Kč (sIovy: třistatisíckorunčeských).

V.

Výšc jistoty se stanovuje v souladu s § 336e odst. 2 o.s.ř. ve výši 100.000,00 Kč
(slovy: jednostotisíckorunčeských).

Zájemci o koupi dražených nemovitých věcíjsou povinni zaplatitjistotu nejpozději l hodinu před
dražbou v hotovosti u Exekutorského úřadu Praha l JUDr. Ivo Luhana, nebo nejpozději 2 dny před
dražbou na účet tohoto úřadu. vedený u Komerční banky, a.s.. č.ú. 27-91834902l7/0100. v.s.:
7486114, s,s.: rodné číslo/IČO zájemce o díažbu.
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K platbě na úlčet exekutora lze přihlédnoutjen tehdy. bylo-li ve stanovené lhůtě zjištěno, že najeho
účet také došla. Do elektronické dražby budou připuštěni jen dražitelé, kteří takto zaplatili dražební
jistotu do uvedeného terrnínu. Hodlá-li osoba, jíž svědčí předkupní právo toto právo uplatnit při
dražbě, musí je uplatnit nejpozději ve lhůtě pěti dnů před konáním prvního dražebního jednání
(v této lhůtě musí byt upIatnění předkupního práva včetně důkazů doručeno soudnímu exekutorovi).
Pokud nebude předkupní pr,ávo shora uvedeným způsobem uplatněno a prokázáno, nebude
v případě daIšího držebního jednání k později uplatněnému předkupnímu právo přihIíženo. Soudní
exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je
prokázáno (toto rozhodnutí bude zveřejněno při zahájení dražby v elektronickém systému dražby).
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Vl.

Věcná břemena, výměnky a nájemní. pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci
v dražbě nezaniknou:

Nebyly zjištěny, proto soudním exekutorem nebyly určeny.

VI].

Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky
stanovené zákonem. Učinilo-1i více dražitelů stejné nejvyšší podání. udělí soudní exekutor příklep
nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, ktefý
byl určen losem.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenswím dnenr následujícínr po
doplacení nejvl,ššího podání. nejdříve však po uplynutí Ihůty podle § 336ja odst. l o. s. ř. (l5 dnů
ode dne zveřejnění usnesení o příklepu) by|-li však podán návrh předražku, nemovitou lěc
s příslušenstvím lze převzít dnerrr následujícím po dni, kdy by|o předražiteli doručeno usnesení
o předražku. Vl,dražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-1i
usnesení o příklepu právní moci a zaplati1-1i nejvyšší podání a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-Ii usnesení o předražku
právní rnoci a předražek byl zaplacen a to ke dnijeho vydání.

Nejde-li o osob1, uvedené v § 336h odst. 4 o. s. ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění
usnesení o příkJepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce
nabýt alespoň za částku o 1/4 vyšší než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat
náležitosti podle § 42 o. s. ř. a podpis navlhovate]e musí být úředně ověřen. Návrhy vede soudní
exekutor odděleně a zařadí je do spisu teprve po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení
o příklepu, Navthovate| předražku .je povinen ve lhůtě l5 dnů ode dne zveřejnění usnesení
o příklepu předražek na účet soudního exekutora zaplatit. Není-li řádně a včas předražek zaplacen.
soudní exekutor k návrhu předlažku nepřihlíží.

VIlI.

Soudní exekutor vyzývá každého. kdo má právo. kter,é nepřipouští dražbu (§ 26] o. s, ř.). aby jej
uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před
zahájeníni dražebního jednání s upozorněním, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce
přih lízeno.
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Soudní exekutor vyyxá každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek
nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce,
nejde-li o nájernce bytu, výměnkáře, je-li součástí výrněnku právo bydlení, nebo oprávněného
z věcného břemene bydlení. aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho
1istinami, iinak takové právo zanikne příklepem. nebo v případě zemědělského pachtu koncem
pachtovního roku.

IX.

Soudní exekutor upozor,ňuje osob1,, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu
zpětné koupě, že ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní
právo nebo výhrada zpětné koupě zanikaj í, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo
vlastníka pozemku k právu stavby. předkupní právo v|astníka stavby k pozemku a vlastníka
pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupníprávo, která udělením příklepu nezanikají.

Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, ab1, nejvyšší podání bylo doplaceno
úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci,

Dražby se může zúčastnitjako dražitel pouze ten. kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání
dražební j istotu.

Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně
or,ěřena.

Za právnickou osobu, obec. vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osob},uvedené
v § 2l. 2la a 2lb, zákona 99/l963 Sb., které své oprávnění musí prokázat listinou, jež byla úředně
ověřena, nebo jej ich zástupce, jehož plná nroc byla úředně ověřena.

V případě, žeje více účastníků dražby za účelem společného nabytí předmětu dražby, předloží
soudnímu exekutorovi před zápisem do seznantu dražitelů čestné prohlášení všech společných
účastníků dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém předmětu dražby,
jakož izmocnění osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat. a které bude opatřeno
úředně ověřenými podpisy všech spo|cčných účastníků dražby. Společní účastníci dražby
odpovídají za uhrazeníceny dosažené vydlažením společně a nerozdílně.

Dále soudní exekutol upozorňuje, že podle:

§ 295 odst. (l) Dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern. nesmí nabývat rnajetek
náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že kjeho zpeněžení došlo dražbou; tento
nlajetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkonl
uskutečněné v rozporu s tímto uStanovenírn _isorr neplatné.
(2) Ustanoven í odstavce l se vztahuje také na
a) \,edoucí zaměstnance dlužníka. podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osobyjim
blízké.
b) osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo pojeho
zahájen í rozhoduj íc í vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovIivňovalyjeho
j inou majetkovou činnost.
c) společníky dlužníka. je-li j ím j iná obchodn í společnost než akciová,
d) akcionáře dlužníka. kterýrn je akciová společnost. pokud jim patří akcie odpovídající více než
desetině základn ího kapitálu,
e) prokulisty d lužn íka.
l) členy a náhradníky věřitelského výboru. kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím
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majetku Z majetkové podstaty.
(3) Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření
věřiteIského výboru rnůže insoIvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu
nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení
konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovérn
případě povolit i osobám uvedenýln v odstavci 2 písm. f); protijeho rozhodnutí může podat
odvoláníjen osoba, která návrh podala.

X.

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovený,m
soudním exekutorem v usnesení o příklepu.

Dražební jistota a její příslušensrví se započítává vydražiteli na cenu dosaženou vydraženínl-
Zbývající část ceny dosažené vl,dražením je povinen vydražitel uhraditjedním z následujících
způsobů:

převodem nebo vkladem na bankovní účet soudního
banky, a.s., č.ú. 27 -9183190217 /0100, v,s.: 748614,
dražbu.
v hotovosti do pokladn;, Exekutorského úřadu Praha

iednání.

exekutora vedený u u Konrerční
s,s.: rodné číslo/IČO zájerlce o

l, nebo v místě konání dražebního

Neuhrazením ceny dosažené vydražením se dražba stává zmařenou, k přechodu vlastnického práva
k předmětu dražby nedojde.
Drúebníjistota složená vydržitelem včetnějejího přísIušenství bude při zmaření dražby použita na
náklady zmařené dražby a na náklady opakované dražby, bude-li se konat, a teprve zbýající část
bude vrácena vydražiteli, který způsobil zmaření dražb.rr Vydražitel, který,způsobil zmaření dražby.
je na výzvu soudního exekutora povinen uhradit tu část nákladů dražby, kterou nepokrýá držební
jistotajím složená, a to i v případě nákladů opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí
dražby vydražitelem.

xL

Registrace dražitelů do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím lvebového
formuláře na adrese rvu,w.okdrazb1,.cz, sekce Registrace/Přihlášení.

XIt.

Způsob elektron ické dražb1,:
l . Dlažb1, se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu \\,w\\,.okdraz by.cz.
2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může

jako ověřený uživatel porrálr,r www.okdrazby.cz účastnit držby v postavení povinného
a přísluší mu právo podat nárnitky proti udělení příklepu.

3. Dražiteli nebo povinnému. který nesplňuje technické podmínk1, pro registraci a následnou
dražbu. exekutor umožní na předchozí písenlné vyžádání v sídle úřadu přístup
k teclinickému vybavení.

4. Na porrálu rvrr.u,.okdrazbr,.cz v sekci připravované dražby dražitel zvoIí nemovitou věc.
kterou chce dražit.

,'ň) 
^ 
l,,,



5. Po připsání dražebníjistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě
dle tohoto usneseníje dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.

6. V termínu pořádání samotné dražby se dražitel přihlásí u konkrétní dražby svým
uživateIským jménem a heslem do systému, poté může přihazovat.

7. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než
předclrozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě vůbec přihIíženo. To
neplatí plo dražitele, kterym svědčí předkupní právo - v případě, že bude učiněno stejné
podání drťitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude
udělen příkIep dražitelijemuž svědčí předkupní právo.

8. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání dle § 336j odst. l věta
druhá o.s.ř. se činí elektronickým losem z čísel l až 99 na základě kliknutí uživatele ihned
po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Dražiteli s vyšším číslem bude
udělen příkIep.

9. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka držitel vypíše částku příhozu (musí být stejná
či vyšší než stanovený minimáIní příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou
menší než minimální pííhoz nezobtazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko
přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako nejvyšší podání spolu s uživatelským jménem
dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.

l0. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických drťeb osobu,
která učinila nejvyšší podání v dlažbě a ýši nejvyššího podání.

ll. Dražitelům, kterym nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.
Dražebníjistota se nevrací tomu drťiteli, který podal námitky proti udělení příklepu, a to ť
do doby, než usnesení o příklepu nabude právní moci.

l2. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému
elektronických dražeb a doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Praha, dne 24.1 0.20 l4 JUDr. Ivo Luhan, v.r.
soudní exekutor

VPléť*mo4nu. "íi l1 ,,1l:l

Seiniwl; drrrl:
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