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Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána . 750 00 Přelov, Komenského 38
tel: 5B1 216 030 . fax,581 738 020
e-mail: UEd@exekuce.cz . intemet] Www,exekuce,cz . lD datové schránky: dzsg873
Plo platby povinných (dlužníků) , ČSoB , č,ú, 175 236 496 / o3oo ') Var symbol: 078551 1

zrračka oorár,něného: 24545022/KB.

Naše č.j.:
103 Ex 07855/11-67

UsNESENÍ
soudl,]í exekutol Jt]I)r. 'limáš Vrárra. sc sídlem l]xekutorskóho úřadu I'řelov. Komcnského 38. po\,čicni

provcdenim exekuce na základč usncscn í. kter,é vydal Okresní soud \ I)ěčínč dne ] 0.3.20 l I . čj. 46I,]XE3 8.13/20l 1 - 12,

kteým b1,1a nařízcna cxekucc podle pravomocných a v)konate]ných rozhodnutí: rozhodčí nález ze dne l2,J0.20I0. čj.
B/20l0/004 l 7 vl,cial JI jDl. Jana Ku,ko\,á (rozhodcc) k uspokoj en í pohlcdár,k1 o prá\,ncniho: EOS K S l Čcská rcpublika.
s.r.o.. Novodvolská 994, l422 l Praha 4. lČo ]5 l l 748]. zast, Mgr, Vcrt,n ika Nedbalor,á, 1.1.,M.. adr okát. Nor,odlorská
991. 11221 Praha 4. lČO 6624960]. prori po\innému: I)agmar Drořáková. l-ruhlářská 836.40'14'1 Varnsdorf. nal,
|8,1.19ó3_ IČO 40l8ó580_ Zas1. David Deus_ Prašná 2290. 4a'7 47 \'arnsdoť1'. nJl. 6,5, l978. lCo 726bj lo2. \ ] dirá tuto

Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovité věci

I.

Dlažebníjednání sc koná prostřednict\ ím elektlonického §},stómu dlažeb na adrcse:

www.okdrazby.cz
9EL!í!!3 draženj,clr nemolitýclr \,čcí (dálc jcn ..ncmolitosti-) sc uskuteční dne l0.2.2015 l, 15:00 hod. na místč
san]óm na ulici TIuhIářská č.p, 836. \'arnsdort'. okrcs Dččín. a to pouZc plo předem zaregistlované Zájemce. Registraci
k obhlídce lZe provést na lvebu trtttt,,cxekuce.cz v sckci Dražby, nemovito§tí a to vžd), u konkrétní vl,branó
nemovitosti. V případě. žr; se na obhlídku nezaregistruje žádný zájemce, obhlídka §e neuskuteční! Sledovini
eleltronické drržb) je \ eřejné nřís(unne.

Zaháiení elektronické dražby: dne 18.2.20l5 \ l3:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dlažitclé čin it podán í).

Ukončeni elektronické dražb;; nejdříve clne 18.2.2015 \ l4:00 hod, Dťažba se \,šak koná. dokud dražitelé činí podání (§

336i odst, .l zákona č, 99/I963 Sb.. občan§ký soudní řád. \ platném znění (dálejen ..o.s,ř.',)) - bude-li v posledních pčti
minutách před stanovcným okamžikcm ukončcni dražb1 učiněno podání. má sc za (o. žc dražitcló stále čini podjni l
okanržik ukončeni dt,ažby sc posouvá o pčt nlinut od okamžiku učinční podíní, Budou-li potč činčna dalši podání.
postup dlc přcdcházcjící l,čt1, sc opakLljc. UpIlne-li od posledního učiněného podání pět minut. aniž b1, b1lo učinčno
další podání má sc za to, že díažitclé již ncčiní podání a dražba konči ( § 3j6 odst, 2 písm. c) o.s.ř,).

ll.
Přednrčtcnr dražbl,jc náslcdu.jící spoluvlastnický podil povinného na nemovitostech aje]ich přislušenství:
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LV ]9l
KÚ plo Usteck},kra], KP Rumbuík
okres]Děčin
obcc Vamsdori'
Kod k ú:77ó97| Vanrsdoí-

PodíI: 3i4

Parcela Výmčla nr2
520.1 260

Druh pozcmku
7asla\ čná plocha a nád\oii

součú!!íje sla|blt: l'amsdotí, č.p. 836, rod.důn
Sldl,ha sloií ,o Po:enlku p č 5201

l678

ajejich při§lušens§í

I II.
Výsledná cena draženóho spolurlastnickóho podílu na ncmrrritostcch a.iciich příslušenstvi čini částku 550.000,- Kč,

, IV.
Nejnižší podání sc slano\,í re výši drr;u třetin \,ýslcdnó ccn} dťažcných nemovitostí a je,jich přislušcnstvi. tcdy na
čistlu J66.667, - lrč,
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V.
Výše jistoty se stanovuje na částku 100,000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostíisou povinni Zaplatitjistotu
nejpozději 2 dn1, před dražbou v hotovosti v Exekutorském úřadč v Přero\,ě. soudního exekutora JIJDr,- Tomášc Vrány
nebo na účet 244793959/0300 vedený u ČSOB, a,s, pobočka Olomouc. r.rriabilní sl,mbol 1 l 007855 l I . .iako specifický
synlboI pcružije zájemce rodné číslo neho Iť-U, Kjistolč zaplrcené (imto zpusobem lzc přihlédnoutjen tehd1,. budeJi do
zahájcní dražb1, ziištčno. žc došla na účet soudního exekutora. Do clektronické dražb1 budou připuštční jcn dražitelé,
ktcří zaplatí dražcbn í j istotu.

VI.
Na dražených nemoťitostech ner,áznou žádná prár a ani zár,ad1.

VII
Zár,ady. ktcré prodejem ncmor itostí \ diažbě nezaniknou. jstru rěcná břenrcna. o nichž L() stanoyi zr,láštrtí přcdpisy.
náicfi b)tu a další rčcnri břcmcna a nájemní prár,a_ u nichž 7ájem spolcčnosti rlžaduje. ab1 nemovik)st 7atčžo\ala i
nadálc (§ 336a odst. l písm, c) o,s.ř,).
Na dražcných ncmol,itostech ncjsclu žádné zár,ad;,. ktcrd nezaniknou dražbou.

VllL
Vl,dI,ažitel je opr,ál,nčn přcr.zít r,l,dražcnou ncmovitost s příslušenst\,ím dncm nťrsledujicim po r,ldáni usneseni o
příklcpu. o tom jc rl,dražitcl povincn vyro7unrět exekulota. Vydlažite] se stáVá vlastníkem r-ydražených nemoYitostí
s přislušenstr,ím, nab1lo-1i usncscni o příklepu pt,ár,ní moci a zaplati1-1i ncjrlšší podání. a to ke dni l1dáníusnescni u
příklepu (§ 336l odst- | a 2 o.s,ř.).

lX.
Po nabyti práui moci usncscní o příklepu a dop]aceni nejrl,ššího podání následuje zápis do katastru nemor,ilostí.
K zaplacení ncjrl,ššího podání určuji lhůtu 1 5 dn i. ktcťá počne běžet prál,n í mocíusnesení o příklepu. Nejrl šší podáni
jc třcba zaplatit na účct cxckutorského úřadu l 75236496,/0300. vs l200785511 ncbo složcním částk) \ hotovosti u

cxckutorského úřadu proti potlrzcní. Nebude-li nejl,yšší podání Zaplaceno Včas. bude nai,ízcna opčtol,ná dražba.
s vr loučením toho V) dražitele. ktery své ncj1,1,šší podání v minulosti nezaplalil,

x,
I)ři rozYrhu rozdělované podstaty se nrohou oprár,nčný a dalši věřitclé poYinrrého domáhat uspokojeni .iiných
pohledárek za povinným přiznaných \,.\konatclným rozhodnulim. smirem ncbo jiným titulem uvedenýnl \ § 27,1 o. s. ř.
ancbo pohledár ek za po\,inným 7ajišlěných zástavním prá\,cm na plodávaných ncmolilostech. ncž pIo ktcré b) l nařízen
tcnto \ýkon rozhodnutí. .jestliže je přihlásí u podcpsaného soudního cxckutora nejpozdčji do zahájcní dlažebniho
jedn/rni, Oprál,něný a dalši věřitelé mohou své pohledár k1, zapovinným přihlisit. jen jestližc jim b;l1 přiznán;
\,!konatelnýnl rozhodnutím. snlír,enl nebo jinýnr titu|em u\ edeným \ § 274 o, s, ř. po prál,ní moci usnescni. ktcrým byl
nařízen výkon rozhodnutí plodejem \,ýšc uredenýclr nemovitostí, V přihl'lšce nlusi být ur,cdcna r,ýšc pohlcdár,k1,.
jcjíhož uspokojcni sc r,čřitcl domáhá. a požadovaná rýšc příslušenství této pohlcdár,k1,. K přihlášce musi být připojcn1
listi n], p|okazuj icí. že .jdc o pohlcdár,ku přiznanou \)konateIní,m rozhodnutinr_ smíl,em nebojirrým titlllcm u\'cdcnim
vnS27,1 o.s. ř. anebo o pohlcdár,ku zaiištěnou Zásta\ ním prá\em na prodáraných nemol,itostech, K přih]ášcc_ f niž
ncbudc uycdena r,ýšc pohlcdár,k}, nebo jej iho příslušcnstl,í. exekutor nebude přihlížet.

XI.
E\ekutor D,zývá opr,ár,nčného a ostatni \,ěřitelc polinného. kteří přihlásili nebo ptldle výroku X. tohoto usnťscní
přihlásí u podcpsanóho soudního exekutota své pohlcdár,k_v za ptll,inným, ab) sděIili exekutolovi. zda žádají zapl.rceni
sr,ých pohlcdár,ck. Ncpožáda.jí-li o zaplacení před zaháicnílI dražebrrího jednání. nlůže \,},dlážitel dluh polinného r ůči
nim přcl zít. T'řevzetim dluhu nirstoupi vy-dražitel na n,]ísto povinného: souhlas \,čřitele se přitom nerlžadulc. Jc-li
pohlcdálka. do niž nasLoupil \,}dlažitcl místo povinného jako dlužnik. Zajištěna 7ástavním pfá\,cm na prodáraných
nemoritostech. působí zástarni prálo vůči l'},dlažileli-

xll.
Přihláška pohledár,k1, musí dojít exekutrl|rrvi nejpozdčji do zahájcní clcktronické dlažb) (§ 3j60 odst, 2 pism, 1) o.s.ř.),
Pozděii došlé přihláškv exekutor trdmítnc,

xlll.
E\ekutoť \ ),Z_ \ á každého, kdo nlá práVo, které nepřipouští dlažbu ( § 267 o,s,ř, ). ab!, .ie uplatni l u soudu a ab} takové
upIatnční prár,a prokáza] cxckutorovi nejpoZději před zahájcnírl dlažcbn ího.jerlnárrí. a upozonluic. že ]inak k jeho p|ir u

ncbudc při provcdcni \ ýkonu rozhodnutí přihlíženo.
XlV.

0sob1. ktcré mají k nemovitostcnl přcdkupní pr,álo..ic nxlhou uplatnit.icn r dražbč.jako dražitelé. a to nc,jp,ozději do
zahájcní elektronické dražb), (idčlcnim příklepu předkupni prái,o zaniká, Hodlá-li osoba již sr,ědčí přcdkupní prjro
toto prá\,o uplatnit při dražbč. musí je uplahit nejpozděii vc lhůtě shodné pro uhrazení dťažcbní iistot), (\, této lhútč
musí být uplatnění předkr-tpního pláva \čctnč důka7ú dolučeno sour]nínru exckutilror i). Soudní exekutor jcštč před
zahájenim rlastní dražb1 rozhodrrc. zda přcdkupní práro je prokázáno. DIažitcl s připuštěným předkupnínl prirenl
budc r s;stému l elektronickérn s)stému dražb) ozilačcn zelenou hr,ězdičkou. Proti t(lmuto usnesení není clrlroláni
přípustné.
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xV,
Registrace dražitelů (§ 336 ods|.2 písm. a) o,s.ř,) do s),stómu cloklronických dražeb probihá p|ostřednictvím N(rbo\,ého

formulářc na adresc 5111!pkLaZb).!Z . sckce Itegistr-ace/Přihlášcni.

XVl.
ZpťLsob elektrrlnické dražb) (i|i 336() odst.2 písm. b) o.s.ř.)i

1. Dlažbl,sc můžc zúčasLnitjen registrovaný or,čřený uživatel portálu \\\\\\.okdrazb\,cl .

2. Povinný se nesmí ílčastnit dražby jako dlažitel. Porinný sc po přcdchozí tcgislraci mťtže iako ověr'enj
uživatcl pot-Lálu rvrr rr,okdrazbl .cz účastnit dražby ! postavcní pol innóho a přísluší mu právo podat námitk},

ploti udč]ení příklepú.
j. Dlažiteli nebo po\innénru. ktcď ncsplňuje technické podrnírrkl,pro registlaci a náslcdnou dražbu. exekutclt'

un]ožní na předchtl7í písemnó \}žádání \, sídle úřadu přístup k technickémLl 1,),bavcní.

4. Na pofiáIu \\\\\\.okdrazb}.cz r sckci připralované dražb} si ovčřený uživatel zrolínemovitost. ktcrou chce
dražit'I)odražb1'seor'ěřen)ruzir.rtelportolUmusi@

5. Z administťati\,ních dťrvodú doporučrLjcmc přihlášeni k dldžbě.iiž současně s odcsIánim drižební jistot)'. Již
v tenttl okamžik musídražitel zvolit. zda budc dlažit_iako plostý dlažileI nebo dldžitcl s předkupnim prár'em.
ab; b),Io možné jcho předkupní prár,o přcd dražbou o\čři1 a povolit. Posttlp p|o přihlrišcni je pat|nj
2dražebního manuá|u v§ekci ,,Jak dražit" na portálu www.okdrazb},.cz. Po zaháicní dražb1, neni
možné přistoupení daIšich dražitelťr. kteři se do zahá_icni dražb1 nepřihlásili!

6. Po připsání dražebníjistot1 na bankovní účet exckutora a splnční podmínck účasti na t]ražbě dle dražcbní
\)lllášk}, ie dlažitcl oprávněn ! dlažbč přihazorat.

7. V tcrmíl,]u pořádání samotné dražb;,již přihlášený dlitžitel u konkléhi dI,ažb), pod slým uživatclským
jnóncm a heslenl může od okamžiku 7ahájcní dlažb1 přihazovat.
Za slrodné podání se poražu!e podáni učinčné neiméně dlěma dražiteli rc shodný okamžik, Tz\.
..dorol,nár,áni', na podání jiného dražitclc ncni přípustrré. To neplatí pro dlažitelc_ ktcryinl sr,ědči předkupní
plár,o, v případč. žc bude učiněno stcjnó podání dražitelem. ktcrému sr,ěLlčí přcdkupní prár,o a nebude

učinčno podání rlšší. burle udčlcn příklep dražiteli icmuž s\čdči předkupní pr,íto,
Způsob určeni vydlažitelc l případě podle § 336j odst. l \,čla drul,]á o.s.ř.: Při slrodě podání bude rldražitel
určcn loscm, Los mezi <lsobami s předkupním právcm. ktcró učini11, shodné podlrni se čini elektronickým
loscm z číscl l až 99 na základč kliknutí uživatelc ihncd po ukončcní clcktronické dlažby,nqjdólc re lhůtě 5
minut, Dťažitcli 5 \)šším \)loso\aným čísIem budc udčlcn příklep,
I'řího4,sc činí tak, že do přislušného okénka dlažitcl !r,píše částku přihozu (nlusí být slejná či \],,šší ncž
stanor ený minimáIní příhoz určený dražebníkcm. jinak se podání s částkou n]cnši ncž rninimální příhoz
nczobra7i a má se za to. žc ncb1 lo učiněno). klikcm na tlačítko přihodit je podání učinčno a zobrazi se jaktl

noir;šší podání spolu uživatclským jménenr dražiLele. celkol,ou částkou a urcdcným přesným časenl
příhozu,
Přiklep ize udčlit tomu. kdo učinil nejr,l,šší podáni a u nčhož jsou spInčnl, další podmínky- stanorené

zákoncm( §336j odst. l \,ětir první o,s.ř.)
Po skončeni dťažby o7námí cxckutor plostřednicn,ím s},stél]]u clektronických dražcb osobu, ktcrá učinila
nejrlšší podání r dlažbě ar,ýši nejllššího podání.
Od okimžiku oznámeni osob1,. ktcrá učinila nejvlšší podání a r,ýši nejrlššiho podání. bčží oscrbám. ktct,é

rnaji prár,o vznést nárnitk1, ploti udělení příklepu. lhůta 5 nlinut. ve které molrou \znést námitk} proti

udčlcni příklepu. V případě. že budou podán) námitk} pťoti udělení příklepu. ro7hodnc cxckutor o těchto
nánlitkách usncscním. které z\,cř!jní \ s),stému elektíol1ické dražb1,. V připadě. žc budou nánlitk;,shledán;
d('l\ odnými. pokračuje dlažba r 1r,oláním předposlcdního p,odiiní: r opačném příplrdč c\ckutoť udčlí přiklep.
Dražitelůrn. kte{m ncb},l urjčlcn přiklep se vlátí zaplacená jistota po skončcni dražb1. Dražcbníjistota se
nc\ fací tomu dlažilcli. ktcrý podal nánritk1, ploti udčlcni příklepu. a to až do dob1. ncž usncseni o příklepu
nabutlc prár,ni moci,
Ilsnťscní o příklcpu sc v elcktrorrické podobč 7\cřLjni plostřednict\ ím s)stému clcktlonických dražeb a
dolučí se osobám dle § 3](lk občanskóho soudního řádu (§ 3360 odst, 2 pism. c) o.5,ř,)

P ou č e n í: Proti tomuto usnesení mohotl podat odloláni oprár,rrčný, povinrrý aosob}. ktcr,é maji k nemor itosti
přcrJkupní prár,o. \,ěcné plá\,o nebo nájenlni pťá\o. a to_ ]5 dnů od jcho dolučení prostřednicN,íln
soudního cxckutora, o odr oláni ro7hoduje Klaiský soud \ []sti nad l-abcm,
()droláni Ien ploti \,ýlokuln l,. II.. VI.. vIII.. lX." x.. Xl. xlL. xlll.. XíV. XV a XVL tohoto usnc.eni
ncní přípustné.
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Mgr. Vlastimil Kocián- exekutorsIqi kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vr,ánou

Dražebni ryhláška se donrčuje lx oprávněný
lx poviuný
lx manžel povinného
lx osoby s předkupnim píávem, Yěcným pniťem, nájemnim píavcm
lx osoby, které přihlásily qmahaÉlné pohledávky
lx osoby, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavnim p.á\,em
lx finanční úřad
lx obecni úřad (Vwěsit na úředni desku)
lx or8án ossZ
lx zdIavotni pojišťovna
lx katastrálni úřad
lx obecni úřad obce s rozšiřenou působnosti, vJehož obvodu je ncmoviiost (v},věslt na úředni desku)
lx D.r'ěšeni na úředni desce

Vpěšeno 0ne, í,í,fii .rl.il|)

$mutrdne,

@au,


