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USNEsEl\Í o opaxovANE

Naše č.i.:
103 Ex 34858i 13-72
spojeno se spisem

DRAžBĚ 1o3Ex42543l13

Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38. po\,ěřený
provedcním exekuce na základě por,čřcní, které \,ydal Okresní soud v Děčínč dnc 27.8.20l3, čj,37DXI-]368l/20|3-2l"
kterlim byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 15.4.2013, čj,
62Cl562/13-10 r,l dal Obvodni soud pt,o Prahu 1 k uspokojení pohledávky oplávněného: CDV-3. LTD., l33 Fleet
Street. -London, EC4A 2BB.Spojcné Králol,stvi Velké Británie a Severního lrska. rcg, číslo: 8]46233, zast. Mgr.
Marek Lošan, ad\,okát. Na Florenci 2l 16/l5, l l000 Praha Nové Město, IČo 69258l2l. proti povinnému: Jiří LedYinka,
Mostecká l236.40747 Varnsdor1, nar. l5.9.1961. \,adá\,á tuto

Dražebn í vyhlášku
o provedení elektronické dražby

I.

Dlažcbníjednání se koná plostřednictvím elektfonického s;,stému dražeb na adrese:

www.okdrazbv.cz
Q!\!!!!4 dražených nenror itých r ěcí (dále jen ,,nemovitosl.í") se uskutcční dne 7.4.20l5 v 15:30 hod. na místě samém
na ulici Nlostecká č.p. 1236, vařnsdorf, okres Děčín. a to pouze pro předem zategistro,vané zájemce_ Registraci
k obhlídce lze provést na rYcbu 14413p!g9947 l,sekci Dražby nemovitostí a to vždy u konkrétní v),bmné
nemovitosti. V případě. žc se na obhlidku nezaregi§truje žádný zájemce, obhlídka se neuskuteční! Sledování
elcktronické dražb1 je vcicjné píí5tupné.

Zaháiení elektronické dIažbY: dne l5.4.2015 \, lj|00 hod (od tohoto okamžiku mohou dlažitelé činit podání).

Ukončení elektronické dražb1,: ncjdříve dne 15.4.20l5 r, l4:00 hod. Dražba se r,šak koná, dokud dražitelé činí podání (§
336i odst. 4 zákona č. 99/l963 Sb,, občanslq, soudní řád. v platném mění (dále jen ..o.s,ř.")) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoleným okanlžikem ukončení d|ažby učiněno podání. má se Za to, že díaž,ltelé stále činí podání a
okamžik ukončení dtažb1, se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání, Budou-li poté činěna další podáni.
postup dlc předcházející věty se opakujc, Uply,ne-li od posledního učiněného podání pčt minut. aniž by bylo učiněno
další podání má se za to_ že dlažitelé již nečiní podání a dlažba končí ( § 336 odst. 2 pism, c) o.s,ř.).

II.
Předmčtem dlažb1,jsou následující nemovitosti povinného ajeiich příslušenst\,í:

=

LV 5ó98
KÚ pío Úýecký krdl, KP Rumburk
okí€s:Děčín
obec:vamsdorf
Kod k,ú: 77697l Vamsdoíl'

Podíl: 1/l
J,edDotky:
C p, č,jednolky Způsob \}užilí N3 LV
1236/9 R)l 5693

Typ]ednotky Podil na společných částech domu a pozemku
b\t z 7145/15733

V},mezeno v: Budova Vamsdorl, č.p, 12]6, b)t,dům. LV 5ó9j na parcclc 6:ló3. LV 569]Parcela 6.16] zasla\,čná plocha a nádvoří 244m]

Pří§lušcn§tl,i nemovi!évěci, kterého sc crtckuce lýki: neni.

Shota ur edené nemovitosti tvoříjeden funkční celek a budou dlaženy s příslušenstvim a součástmijako jeden komplex.

l Il.
Pořadové číslo dražebního jednáni: 3. kolo

lV,
Vlisledná cena dražených ncmo\ itostí ajejich příslušenstvi činí částku 425.000.- Kč.
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V.
Ncjnižší podání se stanoví vc výši ,t0 ol, r,ýsledné ccn;,dražcných ncmovitostí a jc.jich příslušcnstrí. ted} na částku
l70.000. - Kč.

VI.
Výšc jistot},sc stanovuje na částku 70,000.- Kč. Zájenrci o koupi dražerrýclr nemo\itoslíjsou pol,inni zaplatit _iistotu
nejpozdčii 2 dnl,přcd dlažbou v hoto\ osli \ Lxekutorskóm úřadě l l)řeror č. soudl,]iho exekutola JUDI, T()máše vrán)
nebo na účct 24,1793959/0300 vedenj, u č'SoB, a,s. pobtlčka Olomouc. r,ariabilní symbol 1l03,1858l3.jako spccilicki
symbol použije zájemcc lodné číslo ncb,l ]Čo. Kiistotč Zaplacené tímto Způsobem lzc přihlédnoutjen tehdy. budeJi do
zahájení dražb} 7jištěno. že došla na účct soudniho exekutora, I)o clcktronické dlažbl,budou připuštěni jen dražitcló.
ktcří zaplatí dražební iistotu.

VII.
Včcná břcmcna. rjmčnk1 a nájcmní. pachtovní či předkupní prár,a. ktcrá plodejem ncmovitosti v dtiržbč nezaniknoLt:
ncjsou

VIII.
V!,dťažitcl .ic oprárnčn přcrzít r 1dl,ažené nemovitosti s přislušcnstvim dnem následujícim po doplaccní nejrlššihtl
podání. ncjdřívc r,šak po upll nutí lhút} k podá\,ání návrhů na předražek, By|-1i však podán tako\,ý ná\,rh, ncmo\ itost s
přislušenstvim lze přeýzít dnenr náslcduiícín po dni, kd} b),1o předražiteli dtltučeno usnesenío přcdražku. V;,clražitel se

s|árá r,lastnikcnr rl,dražcné ncmovitosti s přislušcnst\ím. nabr lc)-li usncsení o příklcpu prárni moci a zaplati1-Ii
neiv)šši podání. a to kc dni vl,dání usncscní o přiklepu. Piedražitcl se stává \laslnikem nemolitosti s příslušenstvím.
nabyJo-li usneseni o přcdlažku plávní moci a předlažek b1,1 zaplacen. a to ke dnijeho rydáni.

Ix.
Soudní exckulor upozor,ňuje dražitele_ žc se nepřipoušti. ab1, ncirl,šši podáni b1,Io rloplaccno úr,črcm sc zří7cninl
/á5(Jvnihn Iljva nJ \;Jraženi nelnur it.,*ti.

X,
Zpúsob elektronické dražb!,(§ 336tl odst, 2 písn. b) o.s,ř.):

l. Dražb) se může zúčastniljen rcgistlo\aný or,ěřcný užiratcl ponálu rrlrrr , okdrazbr , cz .

2. Povinný sc ncsmí účastnit dražbl,jako dražitel, Povinný sc po přcdchozí rcgistraci může .iako ovi,il,n\
užiralcl ptrr-tálu lrrrlr.okdraz!]r.cz účastnit dražby r postuvcní povinného a přísluší mu prár,o podat námitk)
proti udčleni příklepu,

3. DražiLcli ncbo po|innénlu. kteď ncsplňuje technické podmínk1, prir registlaci a náslcdnou dražbu. e\ckulol
umožIli na přcdchozí piscmné l1žádání l, sídle úřadu přislup k technickému v),bavcni.

,l. Na poltálu rr u rr.okdrazbr ,cz \ sekci připravo\ané dražb1 si ověřený uživate] zvoli nemovitost. ktcrou chce
dlažit.DodruŽb}'seo\'čřcnýuži\atclpoÍálumusi@

5. Z edlninistlali\nich dúrodú dop,lruču]eme přihlášení kdražbč již současně sodeslállinl dl,ažebnijistol}, Již
v tcnto okamžik musí dlažitcl Z\olit. 2da bude dražitjako prostý dražitel nebo dražitel s předkupním pr1l\ cm.
ab) b},Io možné jcho přcdkupní práro přcd dfažbou o\ěřit a povolit- Poslup pro přihlášcni je pallný
zdražebniho mnnuálu vsekťi,,Jak dražit" na portálu rvrvw.okdrazby.cz, I'o zahájcní dražb1 není
možnó přistoupcni dalších dlažitelů, ktcří se do zahájcní dlažb1 nepřihlásiliI

6. Po připsání dlažclrníjistot), na bankovní účet exekutola a splněni podmínek účasti na dražbč dle dlažební
\]hlllšk}.je dražitel oprá\nčn \, dlažbě přihazoYat.

7. V lermínu pořádání sanlotné dražb},již přihlášený dlažitel u konkťétní dlažb} pod sr,ýnr užil,aLclskýnr

.imóncrl a hcslcnr můžc od okarnžiku zahájcni dražb1 piihazor at.

8, LJčinilcr-li součrsnč \,icc rlražitelú stcjné nejrl,šší podání. udčli soud příklep n!-ipň,c tol,nu dražitclj, kterému
slčdči přerlkr,rprrí prárrl nebo \,ýlrrada 7pětné koupč. Dorortár,at na podriní iiných dražitclů smi jerr osoba
s přcdkupIrim prál,ern nebo v je,iíž prospěch b) la zřízcna r ýhrada zpětné koupč, Ncní.li příklcp takto udčlcn.
udéli.jei dražiteli. krelý podání učinil jáko p!\,ní, l]slano\cni § 3]6j odsr, 1 r,čt1, d|uhé sc ncpoužijcZpůsob
určcní \)dražitclc \. připadč poLllc § j3ói odst. l r,čta clrLrhá o.s,ř.: Při shodě podilní bude \)dlažitcl ulccn
loscnr. Los mczi tlsobami s předkupním pú\enl. ktcró učinilr shodné pttdání se čini elektt,onickýnr loscrl
z čísel l až 99 na základč kliknuti uživdtele ihned po ukončcní elektronické dražbi, ncidé|e \e lhůtě 5 minut,
Dražiteli s \)ššínr \,},losoYaným čislcrn bude udčlcn příklcp.

9. I'říhoz) se činí titk. že do příslušnóho okénka dťažitcl \,)píše čáslku příhozLl (musí být steiná či v;šší nez
strno\ený minimální přihoz určcný dlažebnikem. jinak se podáni s částkou menši než rninimální přihoz
nezclbrazí a fiá se 7a lo. žc ncb)lo učirrěno). klikenr na tlačitko přihodit ie podání učinčno a 7obťar,í se iako
nejl;šší podáni spolu užiYatclským jménem dražitele. cclkovou částkou a uvcdcnÝm přcsným čascn]
příhozu,

l0, Příklcp lzc udčlit tomu. kdo učinil nc,ivl,šši podáni a u nčhož jsou splnčrr; další podmínk1 stanolené
zákonclT( §336i odst, l \,éta pnl]ío.s.ř.)

l l, Po skončcní d|ažb} oznámí e\ckubr prostřcdnict\,ím s},sténlu elcktronickýclr dI,ažeb osobu. kteíá učinila
nejr; šší podání l d|ažbě a r,ýši nejll ššího podání.
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12. Dražitelům, kterym nebyluděIen příkIep se vrátí zaplacená j istota po skončení dražby.
13. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zl,eřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a

doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 336o odst. 2 písm. e) o_s.ř.)

14. Termín, do kterého rydražitel musi §dělií. zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízenim zástaýního
práva k lydražené nemovitosti: doplacení úr,ěrem se zřízením zástavního pláva (§ 336l odst. 4 o.s.ř.) v této

dražbě se nepřipouští.

P o u č e n i: Proti tomuto usnesení není odYolání přípustné.

V Přerově dne 20.2.20 t5
Mgr. Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát

por,ěřen soudním exekutorem JUDI. Tomášem Vránou

Dražebniv_Ýhláška s€ doručuje: lx op.ávnčný
I\ dalšl opnivneni
]x povinný
lx mfižel povinného
lx osoby s předkupnim právem, věcným píávem, nájemnim pravem
lx osoby, kleíé přiblásily \ymahatelné pohledávky
lx osoby, kt€ré přihlásily pohledávlry zaj ištěné zislavnim právem
lx íjnančni úřad
] x obecni úřad (\f.věsit na úředni desku)
lx oígán osSZ
1x zdravotni pojišťovna
lx kamstrálni úřad
lx obecni úřad obce s rozšiřenou působnosti, vjehož obvodu je úentovhost (vr.r'ěsit na úř€dní desku)
lx !\.,,čšeni na úředni desce

0l. il3 i1,1]5
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