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Usnesení

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270ll7, Praha 6,
Mgr. Zuzana Sobíšková,

pověřený provcdením exekuce na ák|adě usnesení, ktcré Wdal; Okřesní soud v Děčíně č.j. 7 Nc 78|220084, ze dne 21.1.2009, kt€rým
byla nařízena cxekuce dle erekučního titulu: Pří|(az o uložení sankce za pře§tup€k ze dne 16.6.2008, č.j. 513l2/DoP/08, jejž rydal
Měst§ký úřad Ntělník - odbor doprary, rozhodl ve věci:

oprávněného
Město Mělnik, b},tem/se sidlem nán. Mííu l, 276 01 Mělnik. ICA.C: 0023705l
zast.: JUDr. Hlína Květo§lav. advokát, b),tem/se sidlem Čechova 2/l l84. ?50 02 Přerov - Město

proti
povinnému
Kopecry Peí. bytcm/se sidlem Pohraniční stláže 1586,407 4? Vamsdoíf, okr. Děčín, nar. 1't.9.19'72,IČ. 72663987

o přoved€ní €x€kuce pro 2500,--Kč, nák|ady exekuce a oplávněnóho

a lTdal tuto

dražební !fhlášku
-e|ektronická dražba-

I.

Držební jednání se koná dne 9.4.20l5 v l4:00 hod. prostřednictvím elel(tronického systému draž€b na adrese:Ý\.lv.exdťazbv.cz

Ukonč€ní elekíonické držby: n€jdříve dne 9.4,2015 ve 15:00 hod. Dťažba se však konii, dokrd drúitelé čini podá.i (§ 336i odst.4 zákona
č. 99/1963 Sb., občansry soudni řád), bud€Ji v poslednich pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení di"žb], učinčno podrini, má se
za to, že dražitelé stáIe činí podání a okamžik ukončeni dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podrini. BudouJi poté činěna dalši
podáni, postup dle předchrejicí věty se opalalje, Uplyne-li od posledniho učiněného podijní pět minut. alliž by bylo učiněno další podání, má se
za Lo, že díažitelé již nečiní podání a dražba konči.

Podání je bráno za učinčné, pouze ! případě. že bylo systémem eleklronických držeb dražiteli zpětně potvrzeno - podání se objeví on-line
v seznamu přijatých podáni a taktéžje dražiteli pot\,fleno e-mailem,

tl.
Předmět dražby:

ideální spoluvlastniclg; podíl o velikosti l/5 na nemovitjch věcech:
ch:šš: úz0421 Dčóin 3bš.: 5628a2 Yařrr§doří

3§:.ú!ě!*"í: 7'769'71 va§§doŤf ais: Yla§in:..j.i: 3256
v káť- Ďzélni j§§u póz§njq Ýedauy v jedné ěíse1ná řadě
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Slrora uvedené nemovité věci tvoři jeden íLnkční celek a budou drženy s příslušenswím a součiistmi jako jeden celek, jak jsou popsány
ve znaleckém posudku zna|ce Ing, Petra Kreuzera ze dne 25, l l .20 l 4, pod č j. l 75120 l 4, jehož předměte m bylo oceněn í nemovitých věci a j ej ich
příslušenstvi a jednotlivých práv a závad s nimi spojenýclr, Znalecký posrrdek k drženým nemovitým ťěcem je k nallédnuti na ExekutoĎkém
úřadu Pmha 6. Bčlohorská 270ll7, Přaia 6 a takéž v detailu dražby ve shora uvedeném elektronickém systému dťaž€b,
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IlI
v)'slcdná cena výše označené nemovité věci čini 142.000,- Kč.

IV.
Nejnižší podáni se stanoYí ve \,ýši dvou třetin výslcdnó ceny nemovité věci a jejího příslušenství, práv a nrajetkových hodnot pttřicich
k dražebnímu celku. tedy 9,1,667,- Kč.

Výšijistoty soudni e\ckutol slanoví v částcc 25.000_- Kč, Jislotu lze zaplatit v hotovosti do pokladn}, soudního exekutoťa \,úředni době nebo
naúčet e\ckutořa. č. účtu 4602590237/0100. Kjistotě zaplacené timto zpúsoberrr lze přiblódnout jen tehd},. bude-li před Zahájenim dražby
zjištčno, že došla na účet cxckutoťa, Platba musí b;i.t provedcna pod variabiIninr s),mbolem. kcry bude dražitcli sdčlcn soudnim exekutorenl
poté. co se slane Registrovaným dražitelem na portálu \\1\1v,exdrazby.cz prokáže svou btožnost způsobcm uvedenÝm \,čl, vL této,Vlhlášk},
a přihlásí se k této dťažbě,

VL
Jako drazitel se tnůžc elcktronické dr^zby účastnit pou7e osoba, kcrá je Rcgistrovanýnr dražitelcnr pro dražb), plobihající na poftálu
rrwrr,exdrirzb1,,cz, prokáže svou totožnost. k tólo dražbč se na poňálu ww\\.exdra/-b).cz přihlási a na účet soudního e\ekulora zaplatí dražební
ji§rctu \e výši stanolené touio dmžebni Vyhláškou v čl, v.

Registťovaným dúžitclům se stanc kťždá osoba (f},zická iprávnická). ktcr,á sc jako dražiiel registruje na ponáIu *\\\\.c\dra7b},.cz. a to buď
Zmčnou již dřive proledené ákladní registrace na ..Rcgistraci dražitcle" v sekci ..Můj účct". ncbo sc lolnou .jako dražitel rcgislruje v sekci
..Regislrace'-.

Registrovaný dražilel prokážc svoll totožnosl ..Dokladem o prokázáni totožnosti rcgistrovaného dražitele plo dťažb} probíhajici na portálu
w\Ý§,exdřazb},,cz'' (dále j en ..I)oklad o prokázáni totožnosti"). j chož folmulál' jc umístén na portálu \\-w1\,,exdrazb} .cz v sekci ..Múj účct'- nebo
! informačnim banneťu dctailu télo dražby na porlálu \{\vw.e\dřazb}.cz umistěného \ sekci ,.Moje dražby'' poté. co se k této dražbě přihlásí
kIiknulim oa tlačítko .. Přihlásit se k dťažbě",

Podpis Rcgistrovaného dražitclc na Dokladu o prokáZání totožnosti musi bj! úřednč ovčřen ncbo mrlsí být doklad o prokázání totožnosti
V elektrunické verzi podepsán kvalifikovaným podpisotlm ceíifikátem, V připadě pláVnické osob},, obcc. v},ššího úZemně samosprávného
ccthr nebo státu musí bj1 Doklad o prokázání lotožnosti podcpsán osobou uvedcnou v ust. § 2l, 2la a 2lb o.s,ř,. jejíž oprávnění musí blt
prok'áno tistinou, jež musí bý! úředně ověřena. nebo jejich Zástupcem, jehož plná muc musi b]t úrcdné o\ éicnc, ŘJdnč \ ) plněný a podepsaný
Doklad o prokázání totožnosti a listin),prokazujici opráVnčnijcj podcpsat. musi být doručeny soudnímu exekutoroYi nčkcďm z niže uvcdcných
zpťlsobů a v připadč. že původnč piscmnó dokumenty budou doručovánl,elektronjcL1,. musi blt převcden} do elektrcrnické podoby íórmou
autorizované konveťle dokuncntů- Doklad o píokázání totožnosti nesmi být ode dnejeho \),plněni Registrovanýnt dlažitelem ke dni konáni této
díažb}, staíši šesti mčsíců,

Doklad o prokázání totožnosli s lislin},prokiýujicími oprávnčni jej podepsat. doručí Rcgistrovaný uživatcl soud|ímu exekutorovi něklerým
z tčcbto způsobů:

a) Uložením na poňálu rvrvrl .e xdrazb),.cz v sekci "Můj ťLčct",

b) Zaslánim pros!řednictvífu veřejné datové silč. a to buď na adresu elektronické podate]n) exekutorského úřadu epnaexekulo§§--urad.cz
ncbo do datové schránk} soudniho exekutora - ID: k\cqt\l./

c) Zasláním Y pisemné ibrně držilelem pošto\ní liccnce,
d) osobně v sídle soudního exckutora Nígr. Zu2aia Sobíško\á. Exekulor§ký úřad Praha 6, Bčlohoíská 270lI7 Plaha 6. V tomto případč ncní

nutné úřední ovčřcni podpisu na Dok]adu o o\,čřcní totožnosti, za předpokladu. žc Rcgisttovaný díažitel podepiše Doklad oorčřcní
toložnosti před soudnim exekutorem a prokiíže sc mu platným úředním pŇkalem,

VII.
B} lJ /ii.lénJ zg.l3\ ni pri\ J,
KASFN s.r,o,, Náměstí l'rokopa Velikého 44,1/l" 400 0l Usrí nad Labem 7á5!avní prá\,o cxckutorské
oSA - ochIanný svaz autoťský plo práva k dílům hudebnim, z,s,_ Cs. armády '786120. l60 00 Praha 6 - zástavni právo §xckutorski
Illc papir sen,ice spol, s,r,o._ Bennor,ých 687. l99 00 Praha 9 Zástavni prá\rc exekutorské
AB 5 B.V.. soukromá spolcčnost s ručenim omezeným. id,č, 3{l92873. Strarvinskylaan 933. l077 xx Amsterodam - Zástavni pravo

ČEZ I'rodej, s,r,o., Duho\ á 425/l ]40 00 Praha 4 - za§tavni plávo exekutoĎkó
Okresní správa sociálního zabe7pečcní Dččín, Ruská 6l/33_ 405 02 Dččin - zástavní plá\1) solLdco\ské
RWE Enťryic, s.r.o,. LimuzskíL 3l35/12. l08 00 Pťaha l0 - zástavní právo exekuloískc
VŠI]oBI]cNÁ ZDRAVOTNi POJIŠŤoVNA CtSKl, RLPUBl lKY. orliLLá 2020i{. l.]0 00 Praha ] - zástavní práYo exckutorské
Českápritnrlslovázdra\olnipojišlbvna.Jcrcmcnkoral6l/l1,70_]00Ostřala-zástavnípťii\oc\ekutorské

Dále b),la zjištčna pťá\,a. ktclá dlúbou nczaniknou. oceněna Soudninr znalccm ve výši 2,000.- Kč:
včcné bř€mcno (podlc lislin}) rrložcní pllnol,élro potrubi ncbo.jirróho pl)nárenského Zařízeni \,čc1nč povinnosti slrpčl a Zdržct sc určitých
onrczcni v ochmnném a be,,{lečnoslnim pásmu podle Zákona č, 22219,1 Sb pro parcelu č. 51lóó/l0 \,e přospěch opráurčného RWI] I]ncrgie. s,r,o,

VIII.
Zár arl;,. které plodejenl nenlo\i!ých !ěci Y držbč nczaniknou. jako jsou \ čcná břelŤena. o nichž () slanoťi zvláštni přcdpis}. nájcnr b),tu a dalši
lěcná břenlcna a nájcnnrí prá\,a. u nichž Zájenr společnosti \Jžadujc. ab},nenlovité včci 7a!ěžolala i nadále (§ ]3a,a ods1, l písnl- c) o,s.ř,. ve
Znční účinnénl před no\ elou č, 33-1120l2 Sb,). byl} 7iiš!čn},.

Ix,
V],dražitcl jc oprávnčn přc\Zit \,},dražcnou ncnlol,itou véc s přislušenstlim dnem následujicim po \),dání usnesení o přiklepu, o lonr je

o příklepu právni nroci a zaplati]-li ncjDšši podállí. a lo ke dni rldáni usnesení o přiklepu (§ ]36l ods1. l a 2 o,s,ř,. vc Zněni účinném před
no\elou č, j34/2012 sb,)

1', ) í ) /



X.
Soudní exel:utor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do řizeni přistoupili jako dalši oprá\,nční. a další věřitelé
povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledá\,ek zajištěných zástavním právem. ncž p.o které byl nařízen
výkon rozhodnutí. jestližc jc přihlásí ncjpozdqji do zahájeni držebního jcdnrirrí, jestliže v přihlášce přcsnč vyčíslí výši pohledá\,k} a jejího
příslušensNí ke dni konáni držby a prokžou-ti je příslušnými listinami, K přihláškán. vnichž výše pohledávky nebo jejího příslušenslvi
nebude řádně ryčislena. soudni €xekutor nepřih]íží. (§ 336fo.s,ř.. Ye zněni účinném před novelou č. 33,+/20l2 Sb.)

XI-
Soudní exekutor vlzývá každého. kdo dosud přihlrisi)jiné rymahatelné pohlcdár,ky nebo pohledávky 7ajištčné zástavnim přávem. než pro keré
b1.1 nařízen r,ýkon ro7hodnutí, ab, přihlášku doplnil o přesné v],číslení rýše pohledávky ajejího pňslušenství ke dni konání dražby a prokžal
je přísIušnými listinami. K přihláškám. kteřé ncbudou řádně doplněn),, soudní exekutor nepřihliží. (§ 336fo.s.ř,. vc Znční účinném přcd novelou
č,334/20l2 sb.)

XlL
soudni ůxckutol, vyzj./á oprávněného a q,. kdo přistoLrpili do ňzeníjalio dalši oprávnční. a ostalní \,éřitele poyiDnébo. k1eři požaduji uspokojeni
svých pohledávek při ro;l"rhu podstat),(§ 336fo.s.ř.. ve Zněni účinném před novelou č- 33412012 Sb,), aby soudnimu exckutorovi sdčlili, Zda

žádají zaplaccni svých pohledávek, a upozoňujc, že nepožádaji-li o 7aplaccni před zahájeninr dražebniho jednání, nrůže Ddražitel dluh
povinného !úči nim pře\zit (§ 336g o.s.ř., v§ znčni účinném před novelou č, 334/20l2 Sb,)

xlIl.
soudni exekutor vyzjl,á každého. kdo rná prá\o, klcró nepřipoušti dražbu (§ 267 o.S,ř,. ve Zněni účinném před novelou č, 334/20l2 sb,). abyje
uplatnil u soudního exekutora a aby takové uplatnčni práva prokáZal nejpozději před zahájenim dťažebníhojednáni. a upozoňuje. žejinak kjeho
právu nebude při pío\'edeni exekuce přihližcno.

XlV.
Soudní exekulor upozorňuje osob},. které ma.ii k nemovité \,ěci předkupni právo, žc je hohou uplitnit jcn v dražbě jako dražitelé, Udělením
přiklcpu přcdL:upni prár,o zaniká. s vjjinrkorr předklLpniho práva vlastníka staYby k pozcmku a vlislníka pozemku ke stavbě,
tlodlá-li někdo up!atnit při dražbč své předkupní právo. musí je prokázat nejpozději před zahájením dťažcbn íh o .jednán í. soudni exekutor jcště
před zahájením dlažb1 rozhodne usnesenínl. Zdaje předlupní prár,o proki?áno. Proti tomuto usnesení pak není odťoláni pfipustnc,

XV.
Po skončeni dražb] bude v s,vstému elekronických dražeb zveřejnčna osoba. která učinila nejq,šší podání v dražbě a !ýše n€j\]ššiho podání.
od okamžil]r tohoto Zveřcjnění, běži osobám. kleré maji právo vznést námitl],proti udčlení přiklepu lhůta j minut. vc které mohou vznóst
nánlitk), ploti udělení příklepu. V připadě. že budou podány námitk}, píoti udčlcní příklepu. řozhodnc soudní exekTtor o tčchlo námitkách
usnesením. keré zveřejní vs]stómu elektronické dražby. V připadě. že budou námitk] shledáD] důvodnými, pokíačuje dražba v},voláním
předposledního podání tot() wvoláni bude proYedeno v usneseni. ktcďm budc rozhodnuto o námitkách- Zároveň bude v tomto usnesení
rozhodnuto odkdl,a dokd},je možno činit dalši podáni,

xvl,
Usneseni o pňklcpu Sc v elektronické podobě zveřcjni v syslému elekronické dražb}, a doručí se oscrbám dlc § 336k o.5.ř.. ve znční účinném
přcd novelou č. 33.1/20I2 Sb,

Proti tomuto usnescn i j e možno podat odvoláni. a to do l 5 dnů odc dIl e doruč§n i jch o p iscnrného ryh otoven i pros!ředn;ct\'ím
soudního exekutora ke Krajskómu soudu \ Ustí nad l-abem,

Poltčeni:

od\olilní jen proti výrokům uveden]'n v bodě í., tL. vL, VIIl,- Ix,, x,- xL. xII-. XIII." xlv,, XV.. xvl- neni připustné,

V Praze dne l9.2.20l5

Mgr. Zu7md sobíško\á
soudni e\ckutor

Dolučuie se:
oplávněný. povinný_
Kopecká Jalmila. Kopecký Josel'
Kopecký Níilan. Níarcšo\ á Jaímila
KÁSEN s,r.o,. Mgr, MaItin Svoboda. soudni e\ckulol |Ú Teplice.
OS^ - Ochíanný svaz autoIsl§ pro práva k dílťrnl hudcbnim, o.s.
Jl]Dr,, Tonráš Vrána. soudni c\ckutoí E(j Přcro\,. Illc papil sen,icc spol, s,1.o,. J(IDť. Ingrid Šveco!á. soLrdni e\ekutor Ň Pía]ra 3
AB 5 B.V.. soukrcrná společnost s ručenim onle7enýln. zast, Mgr, 1-onikorá l-ucie. advokát
JUDr,, Dalimil Mika. LL-M.. soudní exel,,ulor I]LI Klatov),
CLl Prodi.5,r,o.. ( lJl,l!L,l l\anko. soudIlielekur,,r ll'PraIra l0
oSSZ Děčin
R\\ l, l:n.,rgrc. .,r,u,. Mpl. Da\ lJ Konc/. souJnr <rlkurnr l Ú r'heb
všEoBECNÁ ZDRAVolNÍ PoJIŠŤoVN^ Č,I1SKÉ REPUBt,IKY - Reqionální pobo.ka L]sli naJ l,abšnl
V§FoBFCNA /DRAvotNl P()llS11,VN \ Čl sKl Rl:lt BLlKY
Msr- Zdeněk Pánck. soudni exek!toť EU Děčín
Cc.Ld pruInrslora zdrd\ nLlll pojiil'ovnd
R\\'F Fnerpic., r,,l,
Mgr. Jaroslav Kocincc. I-I-,M.. soudni e\ekutor LLí Fndek Míslck
Méstský úřad Vamsdoťl-(t)lěsit na úředni desk-u)
Fl] l]Zenlnípracovištč v Rumbufku
ČSSZ. VZP ČR_ Katastrálni pracoviště Rumburk

Vyvěíalo d*a,

('1l)c,i

§titnut{, dlle.

Ll


