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UsNEsENÍ
soudni exekutor JUDr. Ing. Petr KuČera,. se sídlem nám, Starosty Pavla 5, 272 0I Kladno, pověiený provedenim
exekuce.rra základě vykonatelného platebního rozkazu čj. 28 C 7/2ÓII-27 ze dne l6.1 1.20l l, ti"ii 

"}j"ÍOir"r"i ,""av DěČÍně a usneseni o nařízelí exekuca a po!ěř€ní soudniho exekutora čj, 49 ExE 424u2ÓI2-9', kie;é výJuibn".ni
,9ud- u.?i9ili 9"9.I 1.05.2012. o \ymožení pohledávky oprávněného: Ěuro Money CZECH a.s., se siálem Mirovénáměsti 3428/5A. Usti nad Lahem-ljsri nad Labem-cenirum, lč:27453995 proti pá"inianlu, Šilparř, ňr"r,"-r,u,
bYtem Žitavská 2764, Varn§dorf, PSČ: 407 47, áar i^rr..ii,U,|vě,"pro 8.000,- Kč s příslušensfuim, a pro nákladyexekuce

vydává

O NAŘÍZENÍ OPAKOVANEHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
o provedení elektronické dražby nemovifých věcí

I.
Dfažebníjednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na acirese:

wrrrv.okdrazby.cz

ObhlídkY draŽených nemovifých věci nejsou organizovány, S přislušným znalechým posudkem se lze sgznitnit na
portálu www,okdrazbv.cz, Sledoviiní elektronické dražby je veřeJně přísiupné.

Zahájení elektronické draŽbyl dne 12.02,2015 ve 14;00:00 hod, (od tohoto okamžiku mohou držitelé činit podrini),

Ukonč€nÍ et€kÍronické dražby: nejdřive dn€ 12.02,2015 v t5:00:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činípodání (§ 336i odst. 4 zákona ě. 9911963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále l." "".,.r,'rl - u"a"-ri
v Poslednich Pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončeni dražbý učiněno podání, .á ,"'"u to. L ar^zit"rc
stále Čini Podání a okamŽik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okámziku ueineni podání, sudou-ii pote ehenu
dalŠÍ Podání, Postup dle píedcltázejicí větl se. opakuje Uplyne-li od posledního oeineneÉ" poáani f!i'n1i,i*, uniz uy
bylo učiněno další podání, má se za to, že držitelé již nečini podání a áržba končí.

.

Předmětem úžby jsou ryto nemovitých Věcí:

- b}tové jednotkJ Č.P. /Č.jednotky 2764/t6, nacházející se v budově č. p.2764, stojícírn na parcele č. 6210! yčetně
Podílu na sPoleČných Čá§tech domu a pozemku o velikosti 3818/159838 včetně podnu 1uolizlltl) na budově č.p.
2764 a Parce|e Č. 6210, VŠe zapsáno na LV č. 575l a LV č. 5733, Katastrální úřad pro Ůstecký kraj, Kp Rumburk,
pro obec Varnsdorf, katastrální území Varnsdorf.

ilL
Výsledná cena dražených nemovit}ch věcí uvedených pod bodem IL tohoto usneseni činí: 270,000,- Kč,

Iv.
NejniŽŠi podání se stanoví ve \ýši l/2 qisledné ceny dražených nemoviqích věcí uvedených pod bodem II. tohoto
uslesen| a jejích přísluŠenstvi, práv a jiných majetkových hodnot, patřícich k drženému ielku a čini částku
135.000,- Kč. Minimální příhoz se stanovuje ve l}ši 5.000,- Kč

v.
výŠojistoty pro draŽbu nemovi|ých věcí uvedených pod bodgm IL tohoto usnesení se určuje v částce 15.000,_ Kč.
Zájemci o koupi draŽených nemovitých věci jsou povinni složit jistofu před držbou nejpozději do 9.2.2ol5, a to
v hotovosti do pokladny exekutorského uřadu nebo na účet soudního eiekutora č. +s-zŠirsloŽ+zlotoo. veaenli u
Kom€IČní banlry, a.s. pod variabilnim symbolem 9g9l03112,jako specifický ,y-uJl*zi;"l4-".áiodné číslo
Szické osoby - účastníka dražby nebo IČO právnické osoby - účastnika dražLy,'Shora uveaá1; teimin.le posteanirn
moŽným dnem PřiPsání jistoty na účot soudního exekutora. Hodlá-li osoba, již svědčí předkupni práui toto práuo
uplatnit při dražbě, musi je uplatnit nejpozději ve |hůtě pěti dnů před konáLrrim iražby (v této hďtě m;si být uplatněni
PředkuPního práva včetně důkazů doručeno soudnímu exekutoiovi), Soudní ex"kutoi.leště před zaháje'nim' vlastní
dmŽbY roáodne usnesením, zda předkupni právo je pokázáno (toto roáodnutí bude zveiejněno při zahijení drúby v
elektronickém systému držby). Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
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vI.
Prava a ávady a spojená s nemovitými věcmi: nejsou.

vu.
ZávadY, sPojené s nemovitými věcmi, které prodejem v dražbě nezaniknou, tj, věcná břemena, o nichž to stanoví
zvláŠtní předpisy, nájem bytu a dalši věcná břemena a nájemni práva, u nichž zÁjem společnosti lryžaduje, aby
n9movitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst,l písm.) o.s,ř.); zde nebyly 4jištěny.

vI.
VYdraŽiiol je oprávněn píeyzií vydíaž."nou nemovitou věc s příslušenstvim dnem následujícim po lrydání usnesení
o PříklePu, O tom je vydražitel poyinon vyrozumět exekutora, Vydražitel se stává vlastnikem vydražených nemovifých
Yěcí s přislušenstvim, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšši podání, a toke dni \Tdáni
usnesení o příklepu (§ 336l odst, l a 2 o.s.ř.).

Ix-
Po nabytí pávní moci usneseni o piiklepu a doplaceni nejlryššiho podriLrri následuje zápis do katastru nemovitosti. K
zaplaceni nejlyššího podání určuji lhůtu jednoho měsíce, která počne běžet právni moci usneseni o přiklepu. Nejlyšší
podáni je třeba Zaplatlt na účet exekutorského útadu č. 43-7561840247/0100, v.s. 999lo3ll2 nebo ilozením částky v
hotovosti u exekutorského úřadu proti potvrzeni. Nebude-li nejvyšši podáni zaplaceno včas, bud€ nařizena opětovná
držba, s vyloučením toho lrydražitele, který své nejlyšší podáni v minulosti nezáplatil.

x.
Registface drúitelŮ do systému elektronických dražeb probihá pfostřednictvim webového formuláře na adrese
www,okdrazby.cz, sekce Registrace/Přihlášeni.

xL
Způsob elektronické dražby;
l. Dražby se může zučastnitjen regisfuovaný ověřený uživatel portálu w*.w,okdíazby.cz .

2. Povinný se nesmí Účastnit držby jako dražitel. Povinný se po předchozi registraci může jako ověřený uživatel
portiálu www.okdrazby,cz účastnit &ažby v postav€ní povinného a přísluší mu právo podat nrimitky proti udělení
příkIepu.
3. Družiteli nebo povinnému, kter,ý nesplňuje t€chnické podminky pro registraci a následnou dražbu, exekutor umožni
na předchozi písemné vyžádá,ní v sídle úřadu přístup k technickému lybavení.
4, Na portálu w*rv.okdrazby.cz v sekci připravované držby si ověřený uživatel zvolí nemovitou věc, lftefou chag
draŽit, Do dražby s€ ověřený uživatel poítá|u musí přihlásitjako dražitel ještě před zahájenim dražby, administrativních
důvodů doporučujeme přihlášení k dražbějiž současně s odesláním dražební jistoty.
Postup pro přih|ášeni je patrný z dražebliho manuálu v sekci ,,Jak dfťit" na portálu *vw.okdrazby.cz. Po zahájení
dražby neni mozné přistoupení dalšich dražitelů, kteří se do zahájeni dražby nepřihlásili!
5. Po připsáni dražebni jistoty na bankoYni účet exekutora a splnění podmín€k účasti na dražbě dle drťební lyhlášky je
dražitel oprávněn v drťbě přihazovat.
6. V terminu pořádání samotné dražby již přihlášený dražitel u konkfétni dražby pod svým uživatelským jménem a
heslem může od okamžiku zahájeni dražby přihazovat,
'l. Dražilelé nemohou v dražbě činit shodná podání. To neplatí pro dražitele, kteným svědčí předkupní právo _ v
případě, že bude učiněno stejné podáni dražitelem, kterému svědči předkupni právo a nebude učiněno podání lyšší,
bude uděIen piíklep dražite|i, jemuž svědčí předkupní právo,
8. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podáni dle § 336j odst, l věta druhá o.s.ř. s€ čini
elektroniclcým losem z čísel l až 99 na ákladě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve
lhůtě 5 minut, Držite|i s vyššim číslem bude udělen příklep,
9. Příhory se činí tak, že do přislušného okénka dražitel lypiše částku přihozu (musi být stejná či lyšši rlež stanovený
minimální příhoz určený dražebnikem, jinak se podání s částkou menší než minimální přihoz aeznbrazi a má se za to, ž€
nebylo učiněno), klikem na tlačitko přihodit je podáni učiněno a zobrazi se jako nejlyšší podáni spolu uživatelsl§ým
jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem přihozu.
l0. Po skončení dražby oznárli exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která učinila nejvyšší
podání v dražbě a qý,ši nejvyššiho podání.
ll, od okamžiku oznámeni osoby, která učinila nejvyšši podáni a výši nejryššiho podáni, běži osobám, které maji
právo vznést námitky proti uděleni přiklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V
případě, ž€ budou podány náLínitky proti uděleni příklepu, roáodne exekutor o tě§hto námitkách usnesenim, [.1eré
zveřejni v systému elektronické dražby. Y připadě, ž€ budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba
lyvolánim předposledního podání; v opačném pŤípadě exekutor udělí přiklep.
12. DražitelŮm, kt€ďm nebyl udělen přiklep, se vrátí zaplacená jistota po skonč€ni drazby. Dražebni jistota se neÝiaci
tomu díaziteli, kteqý podal námitky proti udělení piik]epu, a to až do doby, než usneseni o příklepu nabuda právní moci.
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13..Usneseni o příklepu se v alektfonické podobě Zveřejni prcstřednictvim systému elekríonických dražeb a doručí se
osobrirn dle § 336k občanského soudního řádu.

P o u Č e n Í | Ploti tomuto usneseni mohou podat odvolání oprávněný, povinný a osoby, které maj í k nemovitosti
předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a to 15 dnů od jehá dorueeni prostřednictvím
soudního exekutora. o odvoláLrrí roáoduje Krajský soud v Krajský soud v Ústi nad Labem. odvoláni.len
proti l".ýrokům I., II., VI., V I., IX., X., X], XU., Xm., XIV, u iV. tohoto urn"seni neni přípustné.
K Pisemné Žádosti Účastnika, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektroniciou poštou na
olektronickou adresu, uvedenou.v ádosti, pisomnost lyhótovená v elektronické podobě a elektronicky
podepsaná, nebo se předá účastnikovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Kladně, dne l2.I2.20I4

otisk xiředního razitka

za spúvnost \,yhotoveni;
Mgr, Karla středová
exekutorská koncipientka
pracovník pověřený soudním exekutolem

RoZdělovník:
_ Štěpánka Bachalová
- Euro Money CZECH a.s.
_ SMART řIYPO s.r.o.
- Vlček Daniel, Mgr. - soudni exekutol
- Zwiefelhofer Miloslav, Jl,rDr.
- Česká průmyslová zdravotní pojištbvna
- Česká správa sociálního zabezpečení
- Katastrální pracoviště pro Ústech.ý kaj, KP Rumburk
- Finanční uřad pro Ústec§í kraj - územní pracoviště v Rumburku
- Město varnsdorf - prosíme .,},\r'ěsit na úřední desku
- Finanční uřad pro Ústechý kraj
- Vrána Tomáš, JLrDr, _ soudni exekutor
_ Kubis Marcel, Mgr. - soudni exekutor
- Úředni deska exekutorského uřadu

J[_IDr. lng. PatI Kučera, v.í.
soudni exekutor
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