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Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána . 750 00 Přerov, Komenského 38
tel: 581 216 030 . fax: 581 738 020
e-mail: urad@exekuce,cz . internet; Www.exekuce.cz . lD datové schránky: dzsg873
Pro platby povinných (dlužníkÚ) , ČsoB , č,ú. 175236496i o3oo i) Var. symbol: 6498312

Značka o'rávněného' . 
N"š" č1.,

1o3 Ex 64983h2-27

UsNESENÍ
soudni exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přelov, Komenského 38, pověřený

provedením exekuce na základě usneseni, Keré lrydal okresni soud v Ústi nad Labem dne lg.7.2ol3, čj.
56EXE38l/2013-15, kt€n_im byla nařízena exekuce podle pravomocných a lrykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne
2'7.2.2012, čj. 37EC2I3O|2OO9-74 lydal Okesní soud v Ústí nad Labem k uspokojení pohledávky oprávněného:
SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD,4 Afentíika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Kypr, reg. čislo; HE25793l,
zast, Mgr. Marek Lošan, advokát, adr9sa plo doručování: MgI. Petr NováLk, advokát, Hil|eho 6, 60200 Bíno, Ičo
6925812I, proti povinnému: Lucie Novotná, Edisonova 2739,4074't Varnsdorf, nar. 21,1.1980, Hana Mrvaňová,
Vrchlického 1308/25,4l90I Duohcov, nar. 29.6.1959, lydává futo

Dražebni vyhlášku
o provedení elektronické dražby družstevniho podilu povinnóho v bytovém družstvu

I.
Dražebnijednáni se koná prostřednicfuím elektíonického systému dražeb na adrese:

www.okdraz}ry.cz
_L!E!4 b}'tové jednotky, jejíž uživini je spojeno s družstevním podilem povinného v bytovém družstvu se uskuteční
dne 2.12.2014 v 15:30 hod. na místě samém na ulici Vrchlického l308, Duchcov, okrcs Teplice, a to pouze pro předem
zarogistrované zájemce, Registraci k obhlídce lze provést na webu r-lwrv.exekuce,cz v sekci Dražby n9movitosti a to
vždy u konkétni vybrané dražby. V připadě, že se na obh|ídku n€zaregi§truje žádný zájemce, obhlídka se
treuskuteční! sledováni elektronioké drúby je veřejně plistupné.

Zaháiení elektronické dražby:. dne l0.I2.20l4 y 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

Ukončení eleklronické úažby nejdřive dne l0.12.2014 v 14:00 hod, Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání
(§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 sb,, občanský soudni řád, v platném zněni (dále jon ,,o.s.ř,")) - budeJi v posledních
pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dmžitelé stále činí podáni
a okamžik ukonč€ni dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učiněni podaní. Budou-li poté činěna další podání,
postup dl§ předcházející věty se opakuj9. UplyneJi od posledniho učiněného podáni pět minut, aniž by bylo učiněno
další podáni má se zato, že díažitelé jíž nečiní podáni a dražba konči ( § 336 odst. 2 písm. c) o.s,ř.),

II.
Předmětem dražbyje družstevní podil povinného, kterého se dražbatykét

Druž§tevní podíl povinného v bytovém družstvu, jemuž odpovídají práva _a povinnosti člena Okresního
§tgYebního bytoyého druž§tya Teplic€, středtrí ulice 1057/1l,4l5 0t Teplice, ICo| 00227692, s právem užívání
druŽsteyniho bytu č, 1601-0108 y budově č.p. 1308, pří§luš€jící k části obce Duchcov, na pozemku p.č. 2070,
budoY9 zap§aná na li§tu vla§tnictví č. 824, Yše v kú, Duchcoy, ob€c DuchcoY, olu.es Teplice.

Příslušenství družstevního podí|u, kterého se exekuce dká: není.

IlI.
Pořadové číslo drúebního jednáni: l. kolo

IV,
Výsledná cena draženého družstevního podílu povinného včetně přislušenstvi ěini částku 240.00o,- Kč.

V.
Nejnižší podani se stanoví v€ výši dyou třetin výsledné ceny draženého družstevniho podilu ajeho příslušenstvi, tedy na
částku 160.000, - Kč.

Vl,
Výše jistoty se stanowje na ěástku 50.000,- Kě. Zájémci o koupi draženého družstovniho podilu jsou povinni zaplatit
jistotu nejpozději 2 dny před držbou Y hotovosti v Exekutorském úřadě v Přerově, soudniho exekutora JUDr. Tomáš€

@ r;o,o



Vrálry nebo na úéet 244'19395910300 vedený u ČsoB, a,s. pobočka olomouc, variabilni symbol l 106498312, jako
specifický symbol použije zájemce rodné čislo nebo lČo, K jistoté zaplac€né tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy,
budeJi do zahájeni díažby zjištěno, ž€ došla na účet soudniho exekutora, Do elektronické dražby budou připuštění jen
drazilelé. kteří zaplatí dražebni j istotu,

VtI.
Známá věcná břemena ajiná nájemni práva, kteíá prodejem v dražbě nezaniknou: nejsou.

vIII.
Vydražitelje oprávnén přeYzil wdražený družstevni podil s příslušensfuím dnem následujícím po dop|acení nejlyššiho
podárri, nejdřive však po uplynuti lhůty k podáváni návrhů na předražek. BylJi však podán tako!:y' návrh, družstevní
podil s přislušenstvim lze pŤeyzit dnem následujícim po dni, kdy bylo předražite|i doručeno usnesení o předražku.
Yyúažilel s€ stává vlastnikem vydraženého družstevniho podílu s příslušensfuim, nabyloJi usnesení o přiklepu právni
moci a zaplatil-li nejYyšši podani, a to k€ dni lydání usneseni o přiklepu, Předražite| se stává vlastnik€m družstevniho
podilu s příslušensfuím, naby|oJi usneseni o piedražku právni moci a předražek byl zaplacen, a to ke dnijeho \rydání.

Ix.
Exekutol vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové
uplatněni práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednáni, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při
provedeni r"ýkonu rozhodnuti přihlíž€no,

X.
Termin prokázáni podání lrylučovaci žaloby je stanoven na 7 dni před konaním držebniho jednáni..

xI,
Soudni exekutor yyzývá každého, kdo má k družstevnímu podilu jiné nájemni právo nebo věcné břemeno, nejdeJi o
nájemce bytu nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové plávo soudnimu exekulorovi oznámil a doložil
ho listinami, jinak takové právo zanikne přiklepem.

xII.
soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řizeni přistoupiIijako další opfávněni, a další věřitele povinného,
že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavnim právem,
než pro které byl nařízen \.ýkon roáodnutí, jestliže je přihlási nejpozději do zahájeni dražebního jednrirri a přihláška
bude obsahovat náležitosti podle § 33óf odst. 2 a 3 oSR. K přihláškám, v nichž v,ýše pohledávky nebo jejího
piíslušenstvi nebudo uyed€na, s9 nepřihliži (§ 336fo,s.ř,).

xIII.
soudni exekutor upozorňuje oprávněného. ty, kdo do řizQni přistoupili jako další oprávněni. a dalši věřitele a
povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, v.ýše, zaíazeni do skupiny a pořadi, a to
nejpozději do l5 dnů ode dne Zveřejněni oznámeni podle § 336p odst, l oSŘ, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvrženi
fozděIované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později s9 nepřihliži.

xIv.
Soudni exekutol upozorňuje dražitele, že se nepřipoušti, aby nejryšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřizením
zástavniho práva na \y&úeném členském podilu s přislušenstvím.

xV.
soudni €xekutol upozorňuje osoby, které mají k družstevnimu podilu a přislušenství předkupni právo nebo výhradu
zpětné koupě, že ho mohou uplatnitjen v dražbějako držitelé a že udělením příklepu předkupní právo zaniká.

XVl,
Způsob elektronické dlažby (§ 3360 odst. 2 písm. b) o.s.ř,):

1. Drúby se může zúčastnitjen ťegistrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz ,

2. PoviÁný se na§mí účastnit dražby jako dražitel, Povinný se po předchozí registraci může jako ověiený
uživatel portálu www,okdlazbv.cz úča§tnit dražby v postaveni povinného a přisluši mu píávo podat námitky
proti uděleni přiklepu.

3, Drúiteli nebo povinnému, kteqi nesplňuje t€chnické podminky pro registraci a následnou dražbu, exekutor
umožni na předchozí písemné rryžádáni v sídle úřadu přisfup k technickému lrybavení.

4. Na portálu www.okdrazby,cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí předmět dlúby, ktelý
chce dražit. Do dražby se ověřený uživatel portálu musí piihlásitjako draži
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5. Z administrativních důvodů doporučujeme přihlášeni k dlažbě již současně s odesláním dražebni jistoty, Již
v tento okamžik musi dražitel zvolil, zda bude držit jako prostý dražitel nebo dražitel s předkupnim právem,
aby bylo možné jeho předkupni právo před dražbou oYěřit a povolit. Postup plo přihlášení je patrný

z dražebního manuálu vsekci,,Jak dražit" na portálu www.okdrazby.cz. Po zahájení dražby neni
možné přistoupení dalších držitelů, kteři se do zaháj€ní držby nepřihlásili!

6. Po připsáni dražebni jistoty na bankovni účet exekutora a spllění podmínek účasti na dražbě dle dražební
lryhlášLa je dražitel opÉvněn v drúbě přihazovat.

7. V termínu pořádání samotné dražby j|tž přihlášený dražitel u konkrétní dražby pod s\"ým uživatelským
jménem a heslem může od okamžiku zahájení dražby přihazovat.

8. UčiniloJi vice dražitelů st€jné nej\yšší podáni, uděli soud příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědči
předkupní právo. NeníJi přiklep takto uděIen, udělíjej dražiteli, který podáni učiniljako první. Ustanovení §

336j odst. l věty druhé se nepoužije.
9. Způsob určení \Tdražitele v případě podle § 336j odst. 1 věta druhá o,s,ř.: Při shodě podriní bud9 \Tdražitel

určen losem. Los mezi osobami s předkupnim právem, které učinily shodné podáni se činí elektronickým
losem z čísel l až 99 ía zžlkladě kliknuti uživatgle ihned po ukončeni e lelíronické držby nejdéle ve lhůtě 5
minut. Dražitcli s vyšším \Tlosovaným čislem bude udělen přiklep.

l0. Příhozy se čini tak, že do příslušného okénka dražitel lyplše čá§tku příhozu (musi být stejná či Yyšši než
stanovený minimální příhoz určený dražebnikem, jinak se podání s částkou menši než minimální příhoz
nezobrazi a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí sejako
nejvyšší podání spolu uživatels§ým jménem dlažitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem
plihozu.

1l. Přiklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny dalši podmínky stanovené
Zákonem( §336j odst. 1 věta první o.s.ř.)

12. Po skončeni díažby ozíámí exekutor prostřednictvim systému elektronických dražeb osobu, kt9rá učinila
nejryšší podáni v držbě a výši nejrlššího podáni.

l3, Dražitelům, kterým nebyl uděIen přiklep se vrátí zaplacenájistota po skončeni dfažby.
14, Usneseni o pliklepu se v elektronické podobě Zveř€jni plostřednictvim systému elektroniclcých dražeb a

doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 3360 odst.2 pism. e) o,s,ř.)
15. Termin, do ktefého lrydražitel musí sdělit, zda bude n€j\yšši podáni ptatit úvěrem se zřizenim záslayního

pláva k \rydraženému př€dmětu dražby; doplacení úvěrem se zřízením zástavního práva (§ 336l odst. 4 o.s.ř.)

v této držbě s€ nepřipoušti.

P o u č € n í ; Píoti tomuto usneseni není odvoláni přípustné.

v PřeroYě dne 24.10.2014

MgI. Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát
povělen soudnim exekutorem JUDI, Tomašem VráLnou

Dražebni \ryhláška se doručuje: lx oprá\,něný
l x povinný
lx manžl povinného
lx osoby s předkupnim pnivem, věcným píávem, nájemnim pravem

lx osoby, které přihliisily vymahatelné pohledávky
lx osoby, kíeré přihlásily pohledávky ?ajištěné ástavnim píávem
l x finančni uřad
lx obecni uřad (}yvěsit na úředni desku)
lx orgán ossz
lx Zdíavotni pojišťovna
lx katastíálni úřad
lx obecni uřad obce s rozšiř€nou působnosti, vjehož obvodu je nemovitost (vyvěsit na úředni desku)
ix lyvěšoni na úředni desce

Vyváieno tne. ]j _ 
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