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USNESENI O NARIZENI
ELEKTRONICKE DRAZBY

Soudní e\ekutor Mer. Pánek Zdeněk. Exekutorský úřad Děčín. sc sídlem Prokopa Holého l]0/l5 . 405 02 Děčin, ČDsKÁ
REPUBi,IKA. poyěřený k vedení exekuce v rámci exekučního řízení čj. 48EX€ 533212012-9 vedeného tr Okresniho soudu v
Děčíně. ktc{ vede exekuci na návlh opr,ár,něného: MarliÝařt Václav, bytem Poštovní l580, Varnsdorf, dat. nar.: 22.01.1957,
práv. zast. advokátem JUDr. Čeněk svatoš, se sídlem T,G.tr'lasaryka 637, Šluknov, PSČ:407 77, IČ: ll4-12l3l, proti
Do\inninlu:Machala stanislav. b!,tem Mozartova l409. varnsdorf. dat. nar.i 28.0I.1977, k v},možení povinnosti povinného
zaplatit oprávněnému . pohledár,ku \o výši 55.000.-Kč, úroky |e výši 6%o ročnč z částk_v 55,000._ Kč ode dne 01.12.2010 do
zaplaccnÍ. slněncčná odnrěna Ye \,ýši l8].- Kaúrok),\e \}si hyo loiné z částky 55,000.- Kč ode dne 01.12.20lo do zaplacení.
směnečná odměna ve výši I83,- Kčúrok", ve wši 6% ročně z částk),55,000.- Kč ode dnc 01.12.2010 do zaplaceni. slnénečná
odn]čna\evýši l83.-Kčúrokyvevýši 6% r,očně z částky 55.000,- Kč odc dne 0 | . l2,20l 0 do zaplacení, směnečná odména ve \ } ši
l83.- Kč. nálrradLr nákladů soudního nalézacího řizení ve v,r'ši 22.948.- Kč. a polinnosli povinného uhradit oplávněnému náklad},
oprávnčnóho Ye sm;slu § 87 odst.2 zák. č. l20/200l Sb, a soudnirnu exekutolovi náklad_"- exekuce, ve vÝši ultené v příkazu k
úhradě nákladů. vydává v souladu sust. § 52odst. l a § 69 zákona č. l201200l Sb.. o soudních e,lekutorcch ae\ekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve Yazbě na § 336o ziákona č. 99/l963 Sb.. občanský soudní řád. r e
znění pozdčjšich předpisů (dálejen "o.s.ř.") ve věci exekuce ploti poýinnému na náVrh oprávněného tuto

DRÁŽEBNÍ \.].HLÁŠKU

I.
Nařizuje se elektronická dražba, kte.á se koná přostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:

wrrT v.exdrazby.cz

Čas zahájení elektronické dražby: l3.01.20l5 v 09:00:00 hodin.

Čas ukončení elektronické dražby: lJ.01.20l5 v l0:00:00 hodin.

Od okanžiku zahájeni dražb) mohou dražitelé činií podání. Dlažba se však koná i po této době. pokud dražit.lé činí podání.
Bude-li l pclsledních pěti ninutách před stanoveným okanržiketn ukončení dťažb;, učiněno podáni, má se za to, že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení dtažby so posouvá o pět minut od okanržiku posledniho podání. Budou_Ii poté činčna dalši
podáni. postup dlc předcházejícívčty se opakuje. Upl},ne-li od poslĚdního učiněného podání pě1 minut, aniž by byIo učinčno dalši
podáni, elektronická dražba se tím končí. |'odáníje bráno za učiněné pouze v připadě. že b),lo systémem elektronic§,ch draž_eb
dražiteli zpčtnč potllzeno.

II.
Předmětenr eIcktronické dražby jsou následující nenlovité věci ve společnénr jmění nlanželú:

@r,,,.
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Shom uvedené nclnovitó veci lrořije,lcn run'a,,, ..i-i 
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bLrd,ju drlžcn, s příslušcnsl\,ím a součásrlni jako jcrJcn ccIck
Pouis ncmor itých r čci:
Piedmětcm draŽb} ic ror]innÝ rjŮm bez Pod,sklepcní a bcz poLikťo\i. V .lobč užílání ploredenl,stalební úprall,bez odsouhlasení,lJrťhnIlln oJhnfll, srlrhl ic nr"r"J<nj béini;n ,n;.,,;.;n.:,,r")",,",^],",a,*,,,,,rJo.drrím ilbarcnlm, i. nrn.,.n. nJ \ťsk..riinz''niril'' 

'itr', kr"lr '' k'n,lli',r,'c, sric,hl scJio, rj , .,.*,;;,;, i;,;;;, r;",l" ;. 1.,.tup"ipo rp..,n.rc k.rl,trn,,kccr.

Jako dražitel se nlťržc elekh.clnické dražb\, ílčaslnit,. ,,,,..^'j]',,,,," ,_
pu|,Ixll, \\\\\,e\d|J/h_r,iz. lrolá;c ^,.ln Jť rťPl\ll'l\i]nilr dra7ilelťnl nlo dIJ,/h\ prubrhljici n.r

Usl,hJ||.\/iť|J ipr,,ivrriiklr, Itťrj§( jJ1,o dlc7ilťl rť9i\IlUiť nl n.,rr.ilu rrrlu 
\ il Vl, }'ťei\lIúYJn(m dr,.ržirclcrn rrsrane la7r].r

zjl lJdni rc!'srrai., 
"" .Á.,, l,r.i a,ei;r.t.. , ,.t:i v;;i;l;.i; ,."]:i:):'í!i 'i,J ]U,huJ'/ln.,nou ii7 dii\ť nn)\cJ<"ť
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a.";rř,.,,,i,.,;;;]ó,i;;, rr*lr ,,rdl,zbl cz u.,.,;n.r,"., ..]i.i'. vole dra7b;.p.1,1,.n,,,uu)n.",i-;:,irii;il.:l:J.ii:.i;]j."llit:;,;:"i,l;a.' t'",lpi,Ř.,,i.,,","".,i,"'o.,,,.l.ncDuIJlrj 
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nrLrsÍ_ být Doklad u p.ok;zi,,i ,".)i".,i p.a"p.ii ,.*,;"; ;,.,;;;;;'.' ;ii'l'i;*'']]."':Ti: 

sam,o,prirl.,ho eelku nebo stálu
nl','kaz.]rro liyirou j,z r,llr.r hl.t úi.Llllé urciťn.r n..h,, i,..;, l, ,r:;..^, :. 

"' § "l lIa J ]lh osI iťi|/ nDl_r'llé,li nlusi hil
elcr mni.rch,,o,,rLll",,, 
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",,,,,i',"r";,. lr,,,.,).] d,,k,,,,,.,,,u lIrklrJ o prnkizJrri l,,t,,zrr^.tr ncsnrihjtodc dne jeho vl'Plnční Reeistroranýnr dražitcIern t" a"i r""j.,i'ii,. ilražb) starsí šcsti nlčsíců. 
^ulorizo,'anou 

konr,c17idokunlentůjc možno provésip.ostřednictvir" ,r"Z.t. ti", Jp".r.r,";"'C *iU n"U". 
" 

r.

Doklad o prokázání totožnosti s li
exekLrtorcx,i nčktelýIn z tčcht() způ.,ro:,:'nu*' 

Proka7ujícílni oPrár'nr-'ní jcj PodePsat. doručí Rcgist.oraný uži.,'alcl soudnímu

o),,,l,,:P,nla ]n pol í,;tt,.l1.1,"l er- l,.a -hl. c: |. seA.l 1 l,i ljcet _11l :{6lan!n] r]'Ó5 !i ''Jnic^'i1l1 1'criiné d'!!ové shŽ, u to buď na aclresu elektronír:ké podate!nt,exekutorské/to úíat|udra:.h|{.Le.':cAutortlccin.c;, atthn do t!ato.,,é schráab,5(,a,|,rítl.'g*niI*"|'in.- ,c"sru,,,i , ,,'i 
::,, 

|-1rl,h.]1.hú,r..j:\luia,-n" ,-.,,,,ti,,. J,|.,l. i ,, | ;;, ,,, ,;,"l:ii';,i, "
0r ):.úh],l I ttJl.,.x.,ltr1,1tltn.v.I.,1nru,., JJt., rntal ,; lu;t,o tinj; lP(ltku ad3:0a do tl oao," i,rijj|'ňi1)' ,: ,r, a5 02 l)ěčín II', a ía ý pra(,oyllí úq, or1 pont!ěli clo

3,:i:i},HiJ:",i;'.,il,:;,;inT;,,:;líŤilii;liť!,]]..],i.Jjiš|.-.,:::r:lJ-nii:l'.];",illil:*. purJtínk,. budc na jejich

CelkoYá odhádní cen' d'aženÝch nemovitÝch věcí činí částkrl'roo.ooo,- *u. ti. slov, osmscttisíc korLrn čcskich,

N'jniiši Podáni se slano\uje !'e lÍii d\,lll liťt,.1.1 ceti"r -' ".ttl.r,i,r cctr.. Jtlu.,ních.tr.,nt,,\il}ťh \éťi .l tciiih pir.Irri..nrtr, tcL]r na;]li:i'.ťÍ, If :l,"'|:::i.|j ";''*' 'i';"i, 
ii"",i,""'1ii i"." , ....ň|.]1'n,,",,,tÁlni příhoz se stanoruje le r!ši 1.000._ Kč.

vI.



Výše jistoty s€ stanovuje částkou 50.000,- Kč, 1i, slovy padcsáttisíc korun českých. Zájenrci o koupi draženj,ch ncmor itýclr lčcí
jsou povinni pcl potrrzcní plokázánítotožlrosti zaplatiljistotu v holo\osli Y F]xckutorskúm ťlřadě. soudlriho cxckutola MgI. Zdcňka
PáIrka. ncbo bezhoto\1lstní plalboll plovedcnou na účet soudniho c\ckulora č. 78-5255360297 / 0l00. rariabilní S)mbol ,16l9l2.
redeného u Komcr,ční banka. a.s,. s jedno7načnou identifikaci dražitcle. Jako specilický slmbol použijc Záj\jmcc sré rodnó číslo
nebo íC. Dražebníjisbta n)usi být přips.illa naúčct soudniho cxckutora ncjPozději r, dcn. jenž přcdchází dni dražb}_ K platbč na
úč.t soudniho exekuhra lzc přih]édnou1 pouze lehd},. b}lo-1i přcd zahájcnirn elcktlcrnickó dražb} zjištěno. že na ťrčct s,oudniho
cxckutola také \,uvedené lhirtě došla

VII.
l'ía\ _r J,/.lťJJ\ spoicnl : drl7r,n1 nl i nťn,n\ iN n]. \ ťc|n iI

ncb),l) Ziištčn) žádná púra třetich osob ani prárnízárad).

\rl I r.
Zá\ad). ktclé prodejeIn ncrnor itých rěci r družbč nczrniknotl. jsou věcná břemcna. o nichž to stanovi zrláštní předllis1. nirjcrl
b)tu a další včcná břcnrcna a ná;enlni prá\a. u nichž zájenr spolcčnosli vlžadLrje. ab) ncnlo\ilé věci zatčžolala i nadálc (§ jjóa
odst. l písn. c) o_s_ř,):

na draženÝch ncmovitých včcech ncjsou žádlló zá\ ad} . ktcťé nczaniknou dražboLl_

Ix.
VldIažileI.jc oprávnčn přcvzít rrdraženorL nenlovitou věc s Přislušťnstviln dncrl náslerJuIicirn po \}dáni L]sncsení o příklcpu, 0
tolll jc \}dražitel povinen vl,rozutlrčl e\ckutora. V) dražilcl se stálá r lastníkcm rl,dražených nenroViďch \,čci S přislušenSt\,ím.
nab}lo-1i usncsťní o příklepu prární rnoci a zaplati1-1i nej\,}šší podání. a lo kc dni udáni usncscni o příklcpu (§ j.]6l odst. l a 2
o,s,ř,),

\.
Při lozlrhu ro7dělované podstat) se nohou oplávnčný a ti. kdtr do řízcní přistoupili jako další oplávněni. a další \ěřitelé
polinného domáhat uspok(icní jiných pohledárek za povinnj,nl přiznaných WkonaleIným lozhodnutinr. snliťcln n!-lro ]inýnl
tituleln uvťdcnÝnl \ § 274 o- s. ř, ancbo pohlcdár,ck 7a po\inným Zajištčných zástalníIn práreIn na prodálarrých nemoÝitjch
rčcech. než pro které b]l naříZen lenh výkon lozhodnuti. jestližť ic přihlási u podcpsanóho soLldniho exekutora nejnoztlěji do
zahájení dražebního jednání. Oprár,něný ati. kdo do řízcní přistoupilijako dalši oplárnčni. lnohou sré pohledár,k), 7l p,l\ nn\nI
přih]ásit_jen jestliže.!inl b}l} přiznán) l1konatclným rozhodnutiln. srnírcm ncbo _jiniIn titlllenl uvedoným r,§ 27-í o. s, ř, po
prárni moci usnťscDí_ klcr\lll bllnařízcn vikon ro7hodnuli prodejenr rýšc Llvcdcných ncmovilich věcí, V přihlášcc nlusi bl't
ulcdcna \,ýše pollledár,k1,. jejihož uspokoiclli sc \čřitel dorrráhá. a požador aná \ýšc přislušc|st,;í tóto polrlcdálk1. K přihlášcc
musí být připcljcny listin) prokazujíci. že jde o pohledáYku přiznanou vrkonatclným lozhodnutiln_ snlírcnl ncbo jinÝnl lilulcln
u\cLlcnío) v § 274 o. s, ř. ancbo tl pohledávku zajištčnou zásta\nín] plá\cm na prodá\aných ncnlovitich rěcech, K přihlišce. r
níž nebude uledena \ýše pohledárk1 nebo jejílro příslušenstr.i. cxckutcrl rrcbrrLle přihlížct.

xI.
Elckutor r 1 zl,r,á oprár néného a l1 . kdo přistoupili do ří7cní jako další oprár nčni. a oslallli \,ěřilcle povinného. ktcří přihlásili nclro
porJle rýroktr x, toholo trsncscní přihlásí u podcpsančlro soudniho c\ckutoIa sl,é pohledálk} 7a po\inným. db) sdčlili
exekutoror i. zda žádaii Zaplacení st'ých pohlcdá\ ck. Nepožádaií-li o laplaccní přcd zahújenim clcktlonickélro dražebniho jednáni.

přitom nc\,},žadLúc, Je-li pohledárka. do níž nastoupil r,r,dlažitcl nrísttt porinného jako dlužnik. zrliišlěna záslavnínl nlJ\ťnl nd
prodáranÝch nenlolitýclr rěcech. pťlsobí ziistil\ni priivo \úči \)dražitcli,

xII.
Každóho. kdo t\Tdí prá\o. krcró ncpřipouští dlažbu (§ 267 o,s,ř,). soudní e\ckutoí !1^vá. ab1 jc uplatnil u soudniho erekutora a

přihliženo,

xlIl.
Etekutor Upozorňuje osoby, které mají k nemovitýnr věcenr přerlkupní přál,o. že je nlohou uplitnit jcn v dražbč jlko
dřnžitťló. UdělcníIn přiklcpu přcdkupní prá\! Zaniká. IIodlá-li nčkr1o uplatnil při družhě s\é přodkupní plit\o. musíje prokázat
listinami doruČenýnli soudnímu €lekutorovi r někter,é z irt|enr, ktcr,é přcdcpisuje toto trsncscní. a to nejDoZ,!čiL2 !!!} I]řed
zaháiením dražebního jednání. I]\ekuiol .ieště př.,d zahá]cnírn rlastni dražh] Iozhodnc uSnejcníIn. Zde přcdkupni plJ\o iť
prokázáno, Proti tonluto usnescni ncni od\oláni připuslné. Totrl usncscrli budc zvcře,jnčno \ s\slénlu clckuonickú dldžb) nu
po álu § \,\,.e\dťazb\,.c7,

xIV.
Dražitelé v elektronické dražbč n€nrohou činit stejná podání elektronickr: srstém dražeb s dostátečnou pře§no5tí rozlišuje
časovou posloupnost podání a pozdější podání ve stcjné !ýši ncpřipustí_ Kažrlé další podiiní tcd\ musí piť\_\;u\,1t



předcháZcjící učiněné podáni. a to ncjménč o stanoYcný ncjnižší možnÝ píí|loz.7,áka/ činit steiná potlání sc nclztahujc na
dlažitcle s prokázanÝm předkupnírl prlrýcm, Pcrkuc1 b) přcsto došlo systémťn clckllonické dražb), k akccptaci slcjnóho podáni
(b),1} b} s},stónlcm elektI,onické dražb) přijaq v naprosto stejrlý okamžik) a nebudc-li nrožno udělit příklcp zájcmci s přcdkupním
pr,ávem. pak soudní cxckutol ulčí r;dražircle l()scln. larmin a místo plovcdcní losorání bude oznámcno \ s\ sténrLt elektronické
dražl1, na portálu rl rr í,.c\drazb\ ,c7,

xv.
Po skončcní dražby budc v svsténru elektl,onických dražcb na portálu rvrt rr -exdrazbl.cz zleřejnčtra osoba. ktcrá učinila neIq,šši
podarní a \ýšc n.i\}ššího podáni.

xvt.
Od okamžiku zv€řejnění osoby s nejvyšším porláním a \,ýše ncjqššího podání běží účastní}iům dražb1, !h!!& přo uplatnění
nínritk!, proti Uděltní přik|cpu v dólce 2 hodin. Nánlitk],_je nrožné soudninlLr e.icktI1o|oťi doručit v něklclé 7 lirIcrn předepsané
lol-]1o \,}hláškou pro l)oklad o plokázáni lotožnosti (čl. lII. této vl,hlášk;,), V přbadč donrčcní nánlitck dle čl, IlI. této Dilášk}
íbl]nou uložení na portálu \\ \ \\ -exdlazb} ,cZ \ sckci "MLii účút" ncbo zaslirní prostřednictvím vcřcjnó dat()\J sítč na adlcstl
clcktronickó podaleln\ e\ekutorského úřadu drazbl 'r]e\ekutordecin,c7 ie lřeba lilkto poLlané niimitk),\ souladu S § 42 odst.3
o,s,ř. písemně doplnil nljpozdčji clo tří dnir přcdložcrrírn .i.jich origináiu. případně písenrnýnl podiinín] shodného znění, K lčnl
nánlitkánr. ktctó ncb;l1 dle vět) přcdchozi doplněn]. soLrdní exckulol nepřih]íží, \r případč. že brLdou podán1 náinitlq proti
udčlcrrí přiklepu. rozhodne o nich sotldni exekutol tlsllcscníl,n_ klcló z!ořciní \ s)slimu clcktťonickó dlažb1, V případě. že budou
niirlitk1, shledán,"- dů\,odnými. pokračujc dražba přcdposlcdnim podáním: 1oto \,íše lohoto podání bude obsežcno \ u5nťscnl.
kterjnl brrrlc sottdnirn c\ekutolcll1 ro7hodnuto o nánritkiich. s ur,čením okarnžiku. ocl ktcr,ólro je rnožné činit další podání. Dťažba
pokračujc do dob). dokud.isou č;nčna další podání (čl, l, odst. 3 této \)hlášk)). Prori usnesení o rozhodnuti o námitkách oroti
uJc cnr niiklenu ncni ,rJl,,.i-ioriou,tnt,

xVlI.
Llsncsení o příklepu se zveřejňuje v systému elektřonické dřažby nlr portá|u $,Ý$,.exdrazby.cz a doručí se osobánl dle § 336k

P o u Č e n Í: Proti tonlulo usneseni mohou podat odlolání oprár,nčný. ti. kdo do říZcní přistoupili jako další oprarnční.
povinný a osob},. které nají k ncmol itú rčci přcdkupni prár,o. \,ěclré prá\t nebo nájcnrní práro. a to do l5 dnů
odc dnc jcho doručcní kc Krajskórnu soudu Y IJsti nad Lahcrn prostřťdnictvim podepsaného e\ekuk]ra.
0dvolánijen ploti rýrtlkům l,. ll,. Ilt,. VII.. IX. až XVlL lohol() usnescní neni přípustnó.

l\eřcjnční\\hl,ršk\: V souladu s § .]j6c. odst, 3 o.s.ř. sol]dní §xckutor žádii obccní úřad. r jehož oblcrrlu jc ncmo\ilost. ab)
rl,hlášku nc,bo jcjí podstatlrý obsah urcřeinil Způsobclll \ mistč ob\,),klýn]. a příslLršný katastrálrrí úřad. ab)
r1,1rIišku neho jcji podstctnj obsah ur tře,jnil na sré úřcdni dcsce.

V Dóčírlě dnc 1_1.1 1.20I.1

Mgr, Zdeněk l'ánek
soudni crekutor

l,]xckulorskí úřad Děčín

B1,1-!i l/ám íenk] dokumerlt doručen be:_!!sLu__ttliúg__trbt;_ppt!pbtt, jcrluú sc o tluAuntnt tlorut,uuauj proštřeďnictvínl

y sídlc úiudu na teclulickén fu)siči dut

l)r(l:e bní \\ hláška se .laťuč u i l) _
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