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C.j. 094 Ex 22875/08

USNESENI

Soudní exekutor Mgr. Marrin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28,
30l 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce: Okresního soudu v
Děčíně ze dne l1.12.2008, čj. 7 Nc 7438/2008-6, kteným byla nařízena exekuce podle vykonatelného
rozhodnutí: Rozhodčího ná|ezu Rozhodce Mgr. Marka Landsmanna ze dne 22.2.2008, čj. La 668/08-10,

oprávněného:
ve vecl

PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216146, Praha 1 1l0 00,
Ič: 6l860069,

proti

David Kopčan, bytem nám. Míru čp.l, Šluknov 407 77, nar. 15.5.1979
povlnnemu:

pro l45 344,00 Kč s přís|ušenstvím

vydává

DRAZEBNI VYHLASKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAZBU

I.

Nařizuje se další dražba (§ 336m odst. l o.s.ř.) - elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě IV.,
která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu
ryww.exdraztry,cz

II.

Zahájení elektronické dražby: |2.2.2015 v 13:20 hod

Ukončení dražby: nejdříve 12.2.2015 v 14:05 hod

Dražba se koná i po této době, pokud dražitelé činí podání(§ 336i odst.4 o.s.ř.). Bude-li v posledních pěti
minutách před sianoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se Za to, že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení drťby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li
poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného
podání pět minut, aniž by b1,1o učiněno další podání, má se za ío, že dražitelé již nečiní podání a dražba
končí.

Podáníje bráno zaučiněné, pouze v případě. že bylo systémem elektronických dlažeb dražiteli zpétné
potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéžje dražiteli potvrzeno e-mailem.

/;,\
W't LtJ



ilI.

Registrace dražitelů:

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba. která:

a)je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu wwu,.exdrazby.cz.

b) prokáže svou totožnoSt,

c) k této drťbě se na ponálu www.exdrazby.cz přihlásí a

d) zaplatí dražebníjistotu ve výši, kteráje stanovena touto vyhláškou.

Registrovanýnl dražitelem se stane každá lyzická nebo právnická osoba, která se jako dražitel registruje
na portáIu wwrv.exdrazby.cz, a to bud' změnou již dříve provedené základní registrace na ,,Registrace
dražitele" v sekci .,Můj účet". nebo se jako nový držitel registruje v sekci ,,Registrace".

Registrovaný dražitel prokiae svou totožnost .,DokIadem o prokázání totožnosti registrovaného drťitele
pro dražby probíhající na poftálu www.exdrazby.cz" (dále jen ,,Doklad o prokázání totožnosti"), jehož
formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci ,.Můj účet" nebo na stránce u této dražby na
portálu wwrv.exdrazby.cz umístěného v sekci ,.Moje dražby" poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím
na tlačítko,, Přihlásit se k dražbě".

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí by,t úředně ověřen. V případě
právnické osoby nebo státu musí blít Doklad o prokázání totožnosti podepsán fuzickou osobou uvedenou
v § 2l až 21b OSŘ a oprávnění musí být doloženo úředně ověřenou listinou.

Je-li Registrovaný dražitel zastoupen na zákIadě plné moci. musí by jeho podpis úředně ověřen.

Listiny zaslané v elektronické podobě musí byt opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném cenifikátu vydaném akreditovaným posk}tovatelem certifikačních služeb. Z obsahu
takové listinv musí bl.t u fyzické osoby uvedeno alespoň jméno, příjmení, datum narození a bydliště, u
právnických osob firma a identifikační číslo, nejsou-li t}to skutečnosti patrné z obsahu podpisu.

V případě doručování listinných písemností prostřednictvírn veřejné datové sítě musí blt řádně r,ryplněný a

podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a Iistiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do
elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí by,t

ode dnejeho vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší l2 měsíců.

Doklad o prokázání totožnosti s Iistinami prokazujícími oprávnění jej podepsat. doručí Registrovaný
dražitel soudnímu exekutorovi něktelým z těchto způsobů:

a) uložením na portálu ltwrv.exdrazbv.cz v sekci "Můj účet".

b) odesIáním na e-mailovou adresu epodatelnatunkl@exekutori-onIine.cz,

c) odesláním do datové schránky soudního exekutora - IDDS:. 7pig84c,

d) zasláním vyplněného registračního formuláře prostřednictvím držitele poštovní Iicence nebo

zaslánínr j inýnr způsobem,

e) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského úřadu Plzeň-město, Palackého 28, Plzeň.
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Iv.

Předmětem dražby jsou tyto n€movitosti:

ideálni spoluvlastnický podíl o ve|iko§ti 1/2 k:
ai::3: cz§{21 Děčin

!:3: 
",,]:.:i.: 

| ?62890 Š1r:}n§v

].É: l 562858 šlukBov
L:9-- a::§ť::rl..,1: 1?§]

v kět, úze&í j§o1r p§ze*ky l,edgry 1. Jed:ré čisetnó řad,ó

153916 467 Eastavěná plócha a
nádvoi:

-__,_,__- j,,-_-,.: ::: )rrrknov, č.p, 1CB3, obč.vYb
--,, -a= --,,_-a : : ; _ : ::-j. - : . _- , j 1530,/ó

t53c/? 1905 zči.ada eeoé{iól§l§ý ýúdni
fó!rd

Příslušenství a součásti tvoří: přípojky IS.

Jedná se o bývatý objekt garúží (bývalý autoserviý ve ŠIuknově. V části objektu jsou kanceláře příjmu
a ostatní prosíor! (skIad1,), kteíé jsou v rekonsírukci.

V.

Prohlídka dražených nemovitostí není organizována. Z,ájemci se s nirni mohou individuálně seznámit.
Bližší informacejsou dostupné ze znaleckého posudku.

VI.

Výsledná cena dražených nemovitostí činí: 300.000,-- Kč.

vII.

Nejnižší podání se stanoví ve výši l/2 výsledné ceny nemovitosti a jejího příslušenství, pláv a jiných
majetkových hodnot, patřících k draženému celku a činí částku:

150,000,-- Kč.

VIIL

Výše jistoty pro dražbu nenovitostí ad IV. se určuje v částce 38.000,__ Kč. Zájemci o koupi dražených
nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu pro dražbu nemovitostí před dražbou v hotovosti u
Exekutorského úřadu PIzeň-město nebo na účet Erekutorského úřadu Plzeň-město, vedený u Sberbank
CZ, a.s., se sídlem Na Pankráci 17241129,,l40 00 Praha 4, číslo účtu 4200024080/6800, v.s. 2287508,
s.s. RČ bez lomítka nebo Ič dražitele.

K platbě na účet exekutora lze přihlédnout jen.rehdy, bylo-Ii před zahájením dražby zjištěno, že na jeho
účet také došIa.
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Ix.

Práva spojená s nemovitostí: nebyla zjištěna.
Závady spojené s nemovitostí a závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou: nebvly
Zjištěny.

x.

Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví
zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájern společnosti vlzaduje,
aby nemovitost zatěžovala i nadále ajedná se o t}to závady: dtto IX.

xI.

Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou
nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po udělení příklepu. O tom je vydr,žite| povinen
vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, pokud
rozhodnutí o příklepu nabylo právní moci a zaplati1-1i nejvyšší podání. a to ke dni vydání rozhodnutí o
příklepu.

xII.

Vl,jma dražitelů, kterym svědčí předkupní právo nemohou dražitelé v elektronické držbě činit stejné
podání. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v
e|ektronické dlažbě vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže roz|išit časovou následnost
příhozů, byt'k nim došlo ve zlomcích sekundy.

xIII.

V souladu s ust. § 3360 odst. 2 písm. d) o.s.ř., soudní exekutor určuje, že v případě stejného podání bude
určen vydražitelem ten dražiiel, který toto podání učiníjako první (budejako první systémem elektronické
dražb1, přijato a potvrzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, který by hodlal učinit Stejné podání jako již
dříve učiněné (a nesvědčí mu předkupní právo), systémem pouze oznámeno, že toto podání nemůže mít
účinky, na základě kterych by se mohl stát vydražitelem. Další podání tedy rnusí blít vždy vyšší než
předchozí učiněné podání, přičemž jednotlivá podání se zvyšují minimálně o 1.000,- Kč. Pokud by přesto
došlo k akceptaci stejného podání více dražitelů (b1,1y by systémem přijaty v naprosto stejný okamžik) a
nebude-li možno udělit příklep zájemci s předkupním právem. pak exekutor určí vydražitele losem.

Předchozí odstavec neplatí pro dražite|e. kterým svědčí předkupní právo - v případě, že bude učiněno
stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší, bude udělen
příklep dražiteli jernuž svědčí předkupní právo.

xIv.

Po skončení dražbl,bude v systému elektronických dražeb zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podání
v dražbě a výše nejr,l,ššího podání. Od okamžiku tohoto zveřejnění. běží osobám. které mají právo vznést
námitky proti udělení příklepu lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést nálnitky ploti udělení příklepu.
Námitky je nrožné soudnímu elekutorovi doručit na e-mailovou adresu
epodateInatunkl@exekutori-on line.cz, do datové schránk1, soudního exekutora IDDS: 7pig84c.
prostřednictvím držitele poštovní Iicence nebo osobně v sídle soudního exekutora na adrese
Exekutorského úřadu Plzeň-město, Palackého 28, Plzeň. V případě, že budou podány námitky proti
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udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému
elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými. pokračuje dražba vyvoláním
předposledního podání - toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kteným bude rozhodnuto o námitkách.
Zároveň bude v tomto usnesení stanoveno odkdy a dokdyje možno činit další podání.

xv.

Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby a doručí se osobám
uvedenýlrr v ust. § 336k o.s.ř.

x\1.

Soudní exekutor upozorňuje, že s ohledem na skutečnost, že se jedná o další dražební jednání dle ust. §
336m odst. l o.s.ř., postupuje se při nařízení a provedení další dražby v souladu s ust. §336m odst. 3 o.s.ř.

P o u č e n í: Proti tomuto usneseníje možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem do
l5ti dnů od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla,
Exekutorského úřadu Plzeň - město. se sídlem Palackého nám. 28. Plzeň.

Odvolání jen
přípustné.

proti výrokům označeným v dr,žební v1,Irlášce I. - V., XI. - XV[. není

Soudní exekutor v souladu s ust. § 52 odst. l ex. řádu ve spojení s ust. §336c odst. 3

občanského soudního řádu vlvčsil dnem l,ydán í držební vyhlášku na úřední desce
soudního exekutora, Tímto žádá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost. abi, vyhlášku
nebo podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvykIým.

l-připadě dol,učení lohoto dokunenfu be. otisktt ra:ítka a be: podpisu, sejeinó o dokunent doručown.,tr prostřednicnínl
p],oýo:o|atele pošíovnich sltteb- L''castník- Alc]cDu 

^l 
lis!inní slejnoPis dokun]enh! doručen, ni!:e písenně požáttat o

:aslá í íóhólo dokultentu na jún uyedenou el adrcsl!. ý el podohě, opatt'enóho el. podpísen. \'ebo ]]lů:e účasíkík
požóctal a předállí lohoto dokunenfu na lechni.,ó nosič dat y sídle eíekutorského tiíatht.

V Plzni. dne 12.1,.Z0I5

Mgr. Manin Tunk|,
soudní exekutor

otisk úředního razítka
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