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Exekutorsbý úřad Česká Lípa, Hrnčřská 762,47O 01 Česká Lípa
soudní exekutor JUDr. Jana Bémová

tel: 487 853 944, mobil: 732 512 082 7www.exekutor-cl.cz

Sp. zn.: 4 EX 523103-52

USNESENÍ
Soudní exekutor J[]Dr. Jana Bémová,_ Exekutoíský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 7 62, česká Lípa,pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal otresni §oud Děčín dne 17.7.2003 pod ěj. 7Nc 3463/2003_15, ve věci exekuce
oprávněného:

]. FINECON, spol. s r.o., Svatoplukova 520, 698 0l \ESELÍ NAD MORAVOU, IČ:60726181proti
povinnému:

_l. Oto Miklóš , Komenského 289, 407 47 VARNSDOM, r.č.5l0l l2lpťodejem nemovitostí vydává
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2.

3.

^
5.

DRAžEBNÍ vyHrÁšru:
Dražební jednání se koná dne 8.12.2014 v 13.00 hodin. vsídle Exekutorského úřadu na adreseHmčířská 762 Česká Lípa.
Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:
l) |z pozemku:
p.č. 20914 (ostatní plocha),
vše zapsané na listu vlastnictví č. 1082 pro obec a katastrální území Rumburk, okes Děčinu Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastnílní pracovište Řtunburk.

Vlastníkem předmětu dražby je povinný výše uvedený.
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jakojeden komplex,
Výsledná cena nemovitostí činí částku 15 000,00 Kč.
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin qýsledné ceny a činí 10 000,00 Kč.
Výše jistoty se stanoví v částce 5 000,00 Kč.
Zájemci o.kouPi draŽených nemovitostí jsou povinni tuto jistotu zaplatit exekutorovi před vlastnídražbou v hotovosti v sídle Exekutorskéhó úřabu na adrese"shora nebo na účet exekutora, vedenýu Sberbank-CZ, a.s. č. 4200385775l§809, v.s. 52303 . Zálemci o koupi dražených n";;;it"rii j;"u
povinni prokazat zaplacení j istoty pře d zahájením dražby . '
Práva s nemovitostí spojená: žádná.
Závady_ s nemovitostí spojené: dle výpisu zKN LV 1082 k.ú. Rumburk je nemovitost zatíženazástavním právem exekutorským pro Dópravní podnik hl. m. prahy, akciová společnost, rČ, ooďóia-so
y:^qš] 808 Kč s přísl., zástavním 

.právem eiekutorským p.o Ť-Mobil. cr""n n.puuti. u*., rČ,
9X912!}} yz výši 54 830,50 Kč s přísl., zásta\,ním pravá exekutorský*il 8;ňiliš;";;;".,.,
IC:45272956 ve výši 4 751,00 Kč s přísl.)
Závady,l<ter.é prodejem v dražba nezaniknou: ádné
vydražitel je 

-oprávněn píevzíl vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydáníusnesení o Přík|ePu, O tom je vydražjtel povinen exekutoia \yrozumět. vydíažitel r" itaua ulu.tník"-vydr,ažené nemovitosti s příslušenstvím,, nabylo-1i 
,usnesení o prikl.pu právni moci a zaplati-ti nelv}ssipodání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (5 361 lodst. 1 á 2 o.s.i.).

Exekutor- upozorňuje, že při rozvrhu 
|:d.luty -r.. 

mohou oprávněný, ii, tao ao řízení přistoupili jakó
dalši oprávnění.a další věřitelé povinného aomahat uspokojení jinýóh v}mahat"r";;.n pJr,i"ÚriJ,l"t"
pohledávek zajištěných zástavním právem, než p.o i.t.re lytá narízena exekrrcó, vYr"nái"r.t j.*
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pohledávky přiznané roáodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o.s.ř. Tyto
pohledávky musí blýt přihlášeny nejpozději do zahájení dražebního jednání s uvedením výše pohledávky
ajejího příslušenství. K přihlášce musí b;ýt připojeny listiny, které plokazují, že jde o vymahatelné
polrledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo
jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží ( 336 f. o.s.ř.)

10. Exekutor r.yz.ívá oprávněného, a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění
a ostatní věřitele povinného, ldeří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 336 f
o.s,ř.), aby exekutolovi sdělili, zda žádají vyplacení svých pohledávek a upozorňuje, že nepožádají-li
o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít (336 g
o.s.ř.).

11. Exekutor ryzyvá kúdého, kdo má právo, které nepřipouští dražbl ( 267 o.s.ř.), aby je uplatnil
u exekutora aaby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání
a upozorňuje, žejinak kjeho prálu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

12. Exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní práyo, že je mohou uplatnit jen ve
dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě sVé
předkupní právo, musí je u exekutora prokázat nelpozděli před zahájením dražebního jednání. Exekutor
ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Proti
tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu
vÚstí nad Labem, pobočka Liberec prostřednictvím exekutora. Odvolání jen proti afookům
uvedeným v bodě 1,2, 6,9 10, 1 1,12, není přípustné.

Jako dmžitel se mťržejednání áčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednáni jistotu (§ 336 e odst. 2), Fyzická osoba
muže dražit jen osobně nebo prostřednicfuim ástupc€, jehož plná moc byla úředně ověřena Za právnickou osobu obeq vyšší
územně samosprátný c€lek nebo stát dmží osoby uvedené v § 2l, 21a a 21b o,s,l,, kt€rc své oprávnění musí prokázat listinou, jež
byla uředně ověřen4 nebojeji ástupc€, jehož plná moc byla tlředně ověřena (§ 336 h oddst, J, 2 o,s.ř.),
Jako dražitelé nesmi \rystupovat soudci, zanrěstnanci soudu, exekrtor, zaměstnanci Exekutorského úřadu v České Lípě, povinný,
manřl povinného, vydražitel uedený v § 33ó m odst. 2 o.s.ř. ati, jimž v nab)tí věci brání zvláštní předpis.
Vydražitel, kle{ý nezaplatí podani ve lhůtě stanovené v usnesení o přiklepq která počiná dnem právní moci příklepu a nesmí bý
delši než dva měsíce, event.ani v dodatečné lhůtě, kterou mu urči exekutor, která nesmí b:ýt delší nežjeden měsíc, je povinen nahradit
naklady, kteíé státu a účastníkům valikly v souvislosti s dalším dražÉbnim jednáním, škodt\ která vmikla tim, že nezaplatil nej\yšši
podIání, abyJoJi při dalšim drťebním jednání dosaženo nižši nejvyšší podání, rozdíI na nejvyšši podáni. Na vo záva*y se
započítává j istota složená Vy&ažitelm (§ 336 m odst, 2, § 336 m odst.l o.s.ř.).Jestliže odvolací soud usnesení o příklepu změní tak,
že se příklep neuděluje, vydražitel, který se nestal Ýlastníkem !rydťažené nemovistosti, je povinen ji vrátit povinnému, lydat mu
užitky a nahmdit škodq kterou mu zpúsobil při hospodaření s nemovitostí ajejím příslušenstvím.
Exekutor po§fupoval podle ust.§ 52 odst. l zák č.|20l200l Sb. (Exekuční řád).

V České Lípě dne 2 4.10.2014

JUDI, Jana B émová
soudní exekutor
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Doručuje se:
Oprávněnému

. FINECON, spol. s r.o., Svatoplukova 520, 698 01 \'ESELÍ NAD MoRAvoU, IČ:6072618l - DS

povinnému
o Oto MikIóš , Komenského 289, 407 47 VARNSDOR - VR

o Alena Miklóšová, Sťední l281113, Rumburk 1, 40801 Rumburk - VR
o Doprar.rrí podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, IČo: 00005886 - DS
o Podkonický, Juraj, JUDr. Ph. D., EU Praha 5 -DS
o T-Mobile Czech Republic a.s. - DS
o Mareš, ondřej. JUDr. LL.M., EÚ Litoměřice- DS
o Ceská pojišťor.rra a.s.. ICO,: 45272956 - DS
o Karasová Soňa, JUDr., EU Liberec - DS
o JUDr.Martin Růžička, EÚ Zlin-Ds
o FÚ Rumburk - DS
o Mčstský úřad Vamsdorf - DS
o Městskému uřadu Rumburk se žádostí - DS
o OSSZ Děčín - DS
o VZP Děčín -DSo Katashálnímu riřadu pro Ústecký kaj, KP Rumburk se ádostí - DS
o UDEX. EUDEX, ponál dražeb

JUDr. ;fii}§ffii:j:il"_Jana [féů*?i1,J:1:,*"
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