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Čís]o jednací: 124 Ex 9663/07-464
Číslo opr,áwrěného:

USNEsENI
Soudní exekutor JUDI. Ondřej Maíeš, LL,M,, Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem MasarykoÝa 679/33, 412 O1

Litoměřice, pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce č.j.7 Nc 5927l2OO7 - B, ze dne II.I2.2007,
které lryda| okresní soud v Děčíně, na záIdadě exekučního titulu, jímž je Rozsudek č.i. B C 24l20O7 - 34, který r.ydal

Okresní soud Děčín dne 29.06.2007 a který se stal pravomocným dle 07,0B.2007, k wmožení potrledávky

optávněného: CETELEM ČR, a.s, KarJa Engliše 5/3208, 15000, Praha 5, IČ 25085689

proti povinnému: 1, Milan Košumbersk ý, Lidtcká 493, 4o747, va.nsdorf, naí,l1.07,l 970, IČ 699l 491 5

vydává

usnesení
o nařízení dalšího dražebního jednání

I. Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II a jejich příslušerisrví se koná dne 25.2.2015 v 13:00 hod. v sídle
Exekutorského úřadu Litoměřice, Masarykova 679/33, 41201 Litoměřice,

Zájenrci o koupi dražených nemovitých věcí se registŤují 15 minut před začátkem dražebního jednání v sídle
Exekutorského úřadu Litoměřice na shora uvedené adrese.

II. Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci a jejich příslušenství:

Spoluvlastnicky podi| o ve|ikosti 1/2 ve vlastnicwí povinného na nemoviqých věcech:
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III. VýsJedná cena dražených nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení, jejich příslušenswí, práv

a jiných majetkoyích hodnot patřících k dražebnírnu ce]ku činí 935.000,-Kč.

lV, Nejnižší podání vdalším dražebním jeólání se sranoví podle § 336modst.3 zákorra č.99/1963 Sb-, obČanský

soudní řád (dále jen ,,o.s,ř,"), ve yýši polovirry qýsledné ceny nemovité věci, to je:

467.500,- Kč,

V. výše jistoty pro dražbu nenovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení staDo!,uje soudní exeklrtor

v částce 50.000,-Kč, nejvýše však ve \,frši % nejnižšího podání. Zájenrci o koupi dražených nemoviqich věcí jsou povilrni

zaplatit jistotu bud'v hotovosti v sídle Exekutolského úřadu Litoměřice nejpozději před.začátkem dražebního jedrrání,

neto beŽhorovostní plarbou na účet soudního exekutola č.ú.: 21588745410300, vedený u ČSOB, a.s., variabilní synrbol

966307, K p]atbě na účet soudního exekutota lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání

zjištěno, že na účet soudního exekutola také došla.

M. Práva a závady spojené s nemovitou věcí: nebyla zjišiěna

\4I. Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní
předpisy, nájem bytu a další věcná břemetra a nájerrmí práva, u nichž zájem společnosti \Tžaduje, aby nenovitorr věc

("fu n,,



Zatěžovala i nadále a jedná se o ryto závady (§ 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuČní Činnosti,

exekuční řád (dále jen ,,e.ř,") ve spojení s § 336a odst- 1 písm. c) o.s.ř.):

nebyly zjištěny.

\4II. Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejrryšší podání,

Pod]e § 69 e.ř. ve spolení s § 336l o_s.ř. ;e ,,ryarázitel oprár.něn přelzít vydraženou nemovitou věc (vydraŽený funkČní

souboinemoviqích věií) s příslušenswím dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udělení příklePu.

o tom je lydraiitel povinen u/rozumět soudního exeku|ora, vydražitet se stává vlasmíkem \Tdražené nemovité věci

s piisŇ"nsivim, pot<ud rozhodnutí o příklepu nabylo prálrí moci a zaplatil-1i nejvyšší podání, a to ke dni rydání usneseni

o udělení příklepu.

odůvodnění:

Dne 19.11.2014 se konalo pnmí dražební jednání, jehož předrnětem byly nemovité věci uvedené_pod bodon II.

tohoLo usnesení, nařízené dražební iryhláškou č.j. 7z.l zx gss3toz-tlz. Jelikož toto dražební jednání bylo bezúspěŠné,

tedy k lydražení shora označených nemovilých věcí nedošlo, nařídil soudní exekutor v souladu s § 52 odst, 1 eř. ve

spojení s § 336m o.s.ř. další dražební jednání.

Vzbledem k tomu, že se jedná o další dražební jednání, nebylo tímro usnesením rozhodnuto o předkupním právu

k draženým nemoviqým věcem. bředmětné usnesení bylo vyhlášeno již v rámci prvnfio dražebnítro jednánÍ. oso\,
kterým áané předkupní právo svědčí, je mohou uplatnit pouze v d-ražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkuPní Právo

zaniká.

s ohledem k bezúspěšnému dražebnímu roku upozorňuje soudní exekutor, že oprávněný, ti, kdo do řízení

přistoupili jako další oprálnění, a další věřitelé povinného motLli dle § 336b odst. 2 písm. i) o.s.ř, přihl.ásit sVé

;mahatelné Dolrledávk; či pohledávkv zaiištěné Zástavním práVem pouze do zaháiení prvního draŽebního jednánÍ.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v ústí nad Labem do 15 dnů od jeho

doručení prosďednictvím soudnfio exekutora JUDr. ondřeje Mareše, LL.M., Exekutorský úřad Liroměřice, se

sídlem Masarykova 679/33, 412 01Litoměřice-
Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen opráwěný, ti, kdo do řízení přistoupili jako dalŠÍ opúr'něnÍ,

povinný a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. odvolání jen

protl qýrokům označeným v usnesení I., II., VI., MIL není púpusmé,

Usnesení bylo lrydáno v souladu s prár,rrími předpisy účirrrrými do daía 3í.72-2072, jelikoŽ dle přechodných

ustanovení zákona č. 396/2012 sb., jímž byl zákon č. 120/2001 Sb,,o soudrrich exekutorech a exekuční činnosti

(exekučni řád) a dále též zákon č. 99/1963 sb,, občaoský soudní řád novelizován s ÚČinností ke dni 1,1.2013, se

iízení zahá;ená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních prár. LÍch předpisŮ.

V I iloměiicích dne 25,11,2014 
oúsk úředního lozítka

JUDr, Ondřej Mareš, LL,M., v.r,
soudlí exekutor

Exekutorský úřad Litoměřice

\Třizuje: M8r, Čičmanec Adam
za sprármost lyhotovení: Milena Zahálková
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