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USNESENI O NARIZENI
ELEKTRONICKE DRAZBY

Soudní exekutor Mgl, Pánek Zdeněk. Exekutorský úřad Děčín. se sídlem Prokopa Holého l30/|5 .405 02 Děčin, ČESKÁ
REPUBLIKA, pověřenÝ k vedení exekuce v rámci exekučního řízení č.i, 9Nc 606 l/2007-5 vedeného tr Okresniho soudu l České
Lípě. kteď_ \,ede exekuci na nár,rlr oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišt'ovne ČR, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3 _

Zižkov, |C:4ll975l8, proti Do\ innému: Mázl Josef. b],/tem Karolíny Světló J0l4. Varnsdorf. dat. nir.: 05-06.1956. k

Dmožení povinnosti povinrrého zaplatit oprávněnému, pohledávku ve výši 1.992.-Kč, úrok1, z prodlení ve r,ýši reposazby
navýšené o 7 procentních bodů z částkf 1.992.- Kč ode dne 01.03,2006 do zaplaceniúroky z prodlení ve r,ýši reposazby navýšené
o 7 procentních bodů z částky 1,992.- Kč ode dne 01,0].2006 do zaplaceniúI,ok) z prodlení ve výši leposazby navýšené o 7
procentních bodú z částk1, 1.992,- Kč ode dne 01,03.2006 do zap]accníúIok), z prodlení ve výši reposazby navýšené o 7
plocentních bodů z čáslk) L992,- Kč ode dne 01.03.2006 do zaplacení a povinnosti povinného uhladit oprávněnému náklad1.-

oprávněného ve sm),slu § 87 odst. 2 zák. č. l20l20()l Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exektrce. ve výši určené v příkazu k
úhradě nákladů. v_,-dá!á v souladu s ust. § 52 odst. l a § 69 zákona č. l20l200l Sb.. o soudních exekutoťech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dá|e jen "e.ř.") a ve tazbě na § 33óo zákona č. 99/1963 Sb,, občanský soudní řád. \,e

znční pozdějších předpisů (dálcjen "o.§.ř.") ve věci exekuce ptoti povinnému na návlh oprár,něného tuto

DRAZEBNI \\aI{LASKU

l.
Nařizuje se elektronickí dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:

*,u,w.exdrazby.cz

Čas zahájení e|ektronické dražby: 20.01.20l5 v 09:00 hodin.

Čas ukončení elektronické dřažby: 20.01.20l5 v l0|00 hodin.

od okarlžiku zahájení dražby mohou dražitelé činil podáni. Dražba se však koná i po této době. pokud držitelé čini podání.
Bude-li v posledních pěti minutácb před stanov§ným okanžikem ukončení dražb),učinčno podání. má se za to. že dražitelé stále
činí podání a okanržik ukončení dražby, se posouvá o pčt minut od okaližiku posledního podání. Budou-li poté činěna dalši
podání. postup dle přcdcházr_,iíci věry se opakuje. Uplyne-li od posledniho učiněného podání pět minut. aniž bl,bvlo učiněno dalši
podání. elektronická dražba se tínr končí, Podáníje bráno za učiněné pouze v případě. že bylo systénlem elektlonickl,ch dražeb
dťažiteli zpětně potvžcno.

II.
Předmět€m elektronické dražby jsou nísledující nemovité věci:
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Shola uvedcné ncnlovité \,ěci t\-oří jeden funkční celek a budou dmženy s příslušenstvím a součástrrr ijako jeden celek,

PoĎis nemovitÝcl,] věcí:
Přednrělem dražbv je pozemek a objckt řadové garáže. Stáři 40-50let- Objek je řado\,ou vnitřní garáží po§tavenoll v lokalitě
řador,ých garáži v Mimoni. zdéná Eaúž s pultovou střešní konstrukcí s klytinou vlnitý plech. ocelová vrata. fžsáda VPC. Garáž
\)kazuje opotřebeni ke svému stáří.

IlI.
Jako dlažitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba. která jc registroYanlinr dlažitelem plo dražb], plobíhajíci na
ponálu \!\\\í,exdrazb},.cz. pfokáže svoll toložnost. k této dlažbě se na poftálu r\'rvrv.cxdťazby.cz přihlásí a na účet soudního
exekutora Zaplalí dražební jistotu ve \lrši stanoÝené touto dražebni vyhláškou v čl. Vl. Registlovaným dražiteIern se stane každá
osoba (§,zická i pr,ávnická). která sc jako dlažitel registruje na portálu rl,\\,$,.exd[azb),.cz. a to buď změnou již dřive proledené
základni registrace na ,.Registlaci dražilele" v sekci Můj účet", nebo se lovnou jako d|ažitel registruje v sekci ..Registrace".
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost ,.Dokladem o prokázání totožnosti registlo. ,anélro dražitele plo dražb,v probíhající na
portálu \\,§rv.exdťazb;,.cz" (dále jen ..Doklad o prokázání totožnosti"). jehož fonnulář jc urnístčn na ponálu r;r,tr,*,,exdrazby.cz v
sekci ..Můj účet" nebo v inf'ormačním banneru detailu této d[ažb}, na poftálu \\§\\.e\drazb},.cz umistěného v sekci ..Moie dražb}''
poté. co 5e k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko ..Přihlásit se k dtažbě". Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o
prokázání totožnosti rnusí být úředně ověřen, V případě plá\,nické osob_v''. obce. vyššího úzcnrně samosprál,nélro celku ncbo §(álu
musí být DokLad o prokázání totožnosri podepsán osobou uvcdenou \ ust. § 2l, 2la a 2|b o,s.ř., jejiž oprár,nění nrusí být
prokázáno listinou. jež musí být úřcdnč ověřena. nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně oYěřena, v případč
elcktronického dolučování musí být řádnč v_"-plněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listin1, prokazujíci oprál nini jcj
podepsat. převeden} do elektronické podob;, formou autolizovanó konveíze dokufientú. Doklad o prokázání totožnosti nesmi být
ode dne jelro r;,plněni Registroranýn] dmžitelen1 ke dni konání této dmžby staíši šesti měsiců. Autorizovanou konveťzi
dokumcntů jc možno plo\,ést prostřcdnictvlln služeb. kter,é posL; tuje Česká pošta. a,s.

Doklad o prokázání totožnosti s listinanri prokazujicími oprá\,nění jej podepsat. doručí Registrovaný uživatel soudnírnu
exekutoro\ i néklťljln 7léchto zpusnhuI

a) uloženún na portálu vltv-exdrazby.cz v sekci " l|il účeI",
b) :ctslánínt prosířednicýím veřejné dato\,é sitě, a lo buď na adresu e]ektronické podateln\, exekulorského úřadu
dralbl@e:cekutotdecin.cz, anebo do ddtové schránky soudttilrc cxekutora ID: ageg8ís,
c.1 zaslánínt 4,plněného rcgist],ačního.for huláře dr:iteleD| poštoýtlí licence,
d) osoblě ý sídle soudnilto eleklltora na adrese P|okopa llolého 130 15, 105 02 l)ěčíh Il-, a lo ý pracorní d|lv od pondělí do
pálku od8:00 do ]]:00 aod 13:00 do ]5:00,

osobám. ktcró mají zájcm sc ílčastnit dlažcbního jcdnáni a ncnrají k tomutcr potřebnó tcchnické podrnink1,. bude na jejich
předchozí písernné vl,žádání umožnčn přístup k technickéInu \) ba\eni 1 sídlc exekutoťského úřadu.

Iv.
Celková odhadní cena dražených nemovitých věcí činí částku 60.000,- Kč. tj, slovy šedesrittisíc korrrn českých.

v.
Nejnižší podání se stanovuje ve výši drou třetirr ce|kové odlradní cen1 dražcných nemor itých věcí a i,.jich pří§lušenslví. ted}, na
částku 40.000,- Kč. ú. slo\_ry čtyřiccttisíc korun česlcých. N{inimální příhoz se stanovuje ve výši 1.000,- Kč, tj. slov},jcdel]tisic
korun českÝch.
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vl.
Vý,še jisto§ se stanovuje částkou 5.000,- Kč, tj. slo.vy pětlisíc korun česlých. Zájemci o koupi dražcnýclr nemovitých r,ěcí jsou
povinni po potvrzení plokázání totožnosti zaplatit jistolu v hotovosti v Exekutor§kém úřadě. soudniho exekulola Mgr. Zdeňka
Pánka. nebo bezhotovostni platbou pt,ovedenou na účet soudního exekutoťa č. 78-5255360297 / 0l00, rariabilní symbol l38707.
vedeného u Komerční banka. a,s.. s jednoznačnou idcntiíikaci dt,ažirele, Jako specitický synrbol použi.je zájerlcc sr é rodné číslo
nebo IČ. Dražebnijistota nrusí být připsána na účet soudního exekutora nejpozději l den, jenž předchází dni dlažb1,. K plaibč na
účct soudního cxekutot,a lzc přihlédnout pouzc tehdy, b;,to-Ii před zahájením elektlonické dražb), ziištěno. ž(- na ťtčet soudniho
exekutoÉ také v uvedcné lhůtč došla.

Práva a zár,ady spojcrló s dlaženýnri nemovit}mi rěcmi:

neb1,11 zjištčn; žádná práva třetich osob ani právní závad;,.

vIll.
Zál,ad.v-.. které prodejen nemoYitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břelnena. o nichž to stanovi zvláštní předpis), nájem
b),lu a další věcná břemena a nájenní práva. u nichž zájem společnosti vl,žaduje. aby nemovité věci zatěžovala i nadále (§ 336a
odst. l písm. c) o.s.ř.)l

na dražených nemovitých r,ěccch ncjsou žádné zár,ady. ktcré nezaniknou dražbou,

Ix.
Vydražitelje oprá\,nčn přc!zít vydmženou nemovitou věc 5 přislušenstvítn dnenr následujícínr po rrydání usnesení o příklepu. O
tonl jc v},dražitel povincn v),Iozumět exekutora. V;dražitel se stává vlastníkcm rl,dražených nemovilých věcí s pří5lušenst\ím.
nab1lo-Ii usnescní o přiklcpu prár,ní moci a zaplatil-Ii nei!},šší podání. a to kc dni Ddání usnesení o přiklcpu (§ 336l odst, l a 2

o.s.ř.).

x.
Při rozvrlru rozdělované podstary se mohou oprá\něný a ti. kdo do říZcní přistoupili jako další oplá\,něni. a dalši věřitelé
povinného domáhat uspokojcní jiných pohlcdávek za povinným přiznaných r,ykonatelným lozhodnutim. srnírem ncbo jinýrl
titulem uvedeným r § 274 o. s. ř. anebo pohledárck za polinným zaiištčných Zástavním píáVem na prcdá\,aných nemovi{,ch
r,ěcech. než pro které b;,,| naří7en tento ťkon lozhodnutí. jestliže je přihlási u podepsanélro soudniho exekutora nejoozděii do
zahájení dražebního jednání. Oprávněný a ti. kdo do řízení přistoupili jako další oprávněni. mohou sr é pohledávky za povinnínl
přihlásit. jen jcstliže jim b)l1,přiznán1 vl,konatelnýn rozhodnLltím, snrirerrr ncbo jiným titulcm uvcdcným v § 274 o. s. ř. po
prál,ní nloci usnesení. klcryn b1,1 nařízen r,ýkon lozlrodrrutí prodejenr \ýše uvedených nemovitýclr l,ěcí. V přihlášce rnusí být
u|ed.na \,ýše pohlcdávk),. jcjíhož uspokojení se \ěřilel domáhá. a požadovaná \,ýše přislušenství tóto pohledáVk}. K přih|ášce
musí být připo.jeny listin} p|okazujíci, že jde o pohledár,ku piiznanou vy,konatclným rozhodnutím, snrirem nebo jiným tirulem
u|edeným r,§ 274 o. s. ř, anebo o pohledá\,ku zajištčnou zástalním pťá\,enr na pIodár,arrých nenroYitých r,ěcech- K přilrlášce. r
níž nebude uvedena výše pohIedál,k; ncbo jcjího přislušenslví. exekutor ncbude přihlížel.

xI.
l]\ekutoť \,yzy\,á oplár,nčného a t1 , kdo přistoupiIi do řízcníjako další oprár něni. a ostatni věřitele povinného, ktcří přihlásili nebo
podlc výroku X. tolr()to usnesení přihlási u podepsaného soudního exckutola své pohledávk1 za pol,inným. ab), sdělili
exckutorori. zda žáda.jí zaplacení srých pohledárck. Nepožáda_ji-li o zaplaceni přcd zahájcním elektronického dražebnihoj.dnáni.
můžc \)dražitel dluh povirrnélro vůči nim převzít- Pře\Zetím dluhu nastoupí \ydmžitcl na misto poYinného; souhlas Yěřitelc §e

přilom neD,žaduje. Je-li pohlcdálka_ do níž nastoupil \}dražitcl místo povinnólro jako dlužník. zajištčna Zástalnún prílem na

prodávanrich ncrrrovitých r,čccclr. působízástatní pr,ávo vůči vydražitcli.

xII,
Každého. kdo tvrdí práro. kleré nepřipor,rští dražbu (§ 267 o.s,ř,). soudní exekutol l1zl,vá. abl,je uplatnil u soudniho exckutfl,a a

ab1 taktlr,é uplatnční práva náležitč prokázal ne.jpozdiiipřed zahá.jením dlažebního jcdnání. Jinak kjeho prálu nebude při dtažbě
přihlíženo.

xlll.
Ex€kutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitým věcem předkupní právo, že je mohou uplntnit jen v dražbě jako
dražitelé. Udélením, příklepu předkupni ptálo zaniká. Hodlá-li nékdo uplatllit při dražhč své předkupní púvo. musí je prokázat
listinami doručenýnri soudnínu exekutorovi v něktelé z f-olcm. ktcré přcdepisujc toto usnesení_ a to neiDozději 2 dny í}řed
zahájením drižebního jednání. lixckutor ještě přcd zahájeníIn vlastni dlažb} rozIrodnc usncscnínl. zda přcdkupni praro jc
prokázáno. Prcti tonluto usttcscní není od\oláni připustné. Toto usnesení budc zvcřciněno v s),slénlu elekir-onické dražbl'na
portálu \,\ť\\,.e\drazbv.c7,

. xlv.
Dražitelé v elektronické dražbě nenrohou činit stejná podání - elektronický systénr drážeb § dostatečnou přesností rozlišuje
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časovou posloupnost podání a pozdější podání ve stejné výši nepřipustí. Každé clalší podání led}, musi Ilc\)šorc!
přcdcházejíci učinčné podání. a 10 ncinlťné ,, st.rnn\cni nčinižii nložni pííhoz. Zákaz činit slciná podáni se ncrztahujc na
dlažitclc s plokázaným předkupnín plii\enl, Pokud b1 přestcl došlo s) stémcnr elcktionické rlr,tžb1 k akceptaci stejného podáni
(b1l1 b} slslčnrcm .]cktlonickó dražb) přijary r naprosto stejný okamžik) a ncbudc-li n1ožno uděli1 přiklcp záicfici s přcclkLtprrim
prár'enr. pak stlrrdrri erekutor rrr,či v)dražitclc loscm, ]'cmlín a lrrisr pro\,§dcní losorání budr-. o7nán]eno \ s],slÉmu ťlcklR)nické
dražh;, na poltálu rl,rr,\\,.exdrazb\,.cz.

\v.
Po skončcni dlažb) bude v slstému elokllollických dťažeb na portálu \\,\r§,.o\dlazbr,cz zreřr.jnčna osoba. ktcrá trčinila ncj\]šši
podáni a \ýšc ncj\) ššího porlání,

xvI.
Od okanržiku zvcřcjnční osobl,s nejr,l,ššírn porláním a výše ncjrlššího podání běží účastnikům dražby lhůta plo uplatnění
námitk}, proti udělení příklepu v délce 2 hodin, NárIitk) jc možňó soudllinlu e\ekut{)roli doručit v nčktcló z lblcm přcdepsallé

lórnlou uložcní na ponálu \r§,\\.c\draZb).cZ ! sckci -M[!j účct'- nebo Zaslilní prostřcdnictvírl vcřr-jnó dal()\ó Sítč na adl,csu
elektnlnickj podatcln; exckrrttlrskóho úřadu drazb}arie\ekutoldccill.cl ie třeba lak1o podané n:'url itk} \ souladu s § 42 odst,3
o.5.ř. píscn]nč doplnit nejpozdčji do tií dntl přcdložcnirl jcjich originálu, případně píselnnýrrr porliním slrodnélro znční_ K těín
námitkárn. kter,ó neLr) 1) dlc \ě1} přcdcho7i doplněn}. sorLdní cxektrtrlI ncpiihlíží, V piipadě. že budtlu ptlcllrn] ni'tmilk) plo1i
uděleni příklcpu. rozhodnc o nich soudní erekutor usnesenínr. kter,ó zr cřcjní r s],stémU elektr()nickč díažb},. V připadč. žc burlorr
nárllitk; shlcditn1 durodnýnri. pokúčLúc dlažba přcdposlcdníIn podúním: loto výšť l()holo podání bude obsažcno \ usncscni.
ktcljf bLldc soudninl erekutcrrcit-r tozhodnrrto o námitkách. s ur,čcnirl crkanlžiku. od ktcíóho.je nložnó činit dalši podáni, t)lažba
poklačtr}c clo doh1. dokud.jsou činčna další podíní (čl, L odst,3 této \)hIášk)). I)loti usncscní o rozhodnulí o nánlitkách proli
r rJJJ. ni p{]5glag!y4alj,,.rni.

xYII.
fIsnescní o pi,íklepu se zveřejňuje \,§ystémtl elcktřonické dražb_}-' ná portílu u,\i-rv.€xdrazbY.cz a doručí sc osobánr dle § 336k
o,s.ř,

Poučení:

'ťytČrsl* rliiii,

iilill;ri,l ,;;v,,

! ] lln.{!

Protr tonruto usncscni mohou portat odvoláni oprá\něIli. ti. kdo do řilcnilrřistlJuPlli lako dalšl oPrávnčni. pU\ inn\ a osl.'b) .

k!ťré lna]ík cnto\itc \čcl přťdkupni prá\o. \čcné lráYo nebo ltájcnní prá\o. a to do l5 dnú ode dnejcho doručťní kč
Krajskénru soLrdu \ ljsti nad Labcnr - pobočka libcrcc prostřcdlricl\inl podcpsaného exčkutora od\oIini ]cn protl
vir()kiln1.1] .III .VlL Ix ažXVII loholo usncscllincni připustlré

1\eřdnčni\lhlášk\: V souladu s § jj6c_ odst, 3 o,s.ř, soudrrí c\cku1ol žádá ollecni úřad. r _jehož obroclu jc ncnro|itost_ ab1

r,llrllršku nebo jcií podslaLný obsah uleřcjnil Způsobclll v místč obrlklýrl. a příslušný katastr,álni úřad. ab}
v) hlášku ncbo.ieii podslalný obsah u\ cřcjrril na sr ú úřcilní descc,

VDi,čínčr]ne l8ll2014

B1,1-1i l1in teftk, dok nrcfií ioručcn hcz oisku rrtzítka

M_lr, Zdenčk I'ánck
soudni c\ckutol

llrekr.ttclrskí úřad Dččin

tt hc: ptltltlbtt, jeďnú se o dokulrrcní doručovahi Jrlo§třcalllicíyíh\

l'sítlle tit'adu na techlrické r trosiči dL1!

Draže ht t í t,),lt Iúšku se dtlruč uíe.
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