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Exekutorský úřad Děčín
Mgr. Zdeněk Pánek - soudní exekutor

Sídlo: Prokopa Holého l 30/ l5, 40 5 0] Dčč ín lV,, IČo: 662 j49]9. lD datové schránky: a9egsts

tel.: 4l2 530 303, í,ax: 4l2 53l 678, e-mail, pod4teha@€xekulodceú,cZ. http://www.exekutordecin.cz

P[o_p!a!bJi Komerčníbanka, a.s., pobočka Děčín. č,ú. 78-5255360297/0 | 00, var, symbol:250EOE

č. j. r12 Ex 2508/08 _ 82

USNESENI O NARIZENI
ELEKTRONICKE DRAZBY

Soudní exekutor Mgr. Pánek Zdcnčk. Dxekutorský úřad Děčín. se sídlem Exckutorský úřad Dččin. Prokopa llolého l30/l5 . 405
02 Dččin IV.. Česká republika, por,ěřený k vedeni exekucc v rámci exekučniho řízcní č.j. 7Nc 5498/2008-4 vedeného u Okresního
soudu v Děčině. ktcrý vede eiekuci na návrh opr,ávněného: ČEZ Prodej, s.r.o.!, se sídlem Duhová l/425, Praha 4, IČ:
21232433, práv. za§t. advokátem JUDr. Daniel Volopich, se sídlem Vlastina 602/23, Plzeň - Severní předměstí, PSČ: 32J
00, lC: |284J0|2, proti Do\innému:vlček Pavel. bvtem C€skoslov.n§kó Ntládeže l9. varnsdorí. dat. nar.: l7.02.1986, k
r,lmožení povinnosti polinného zaplatit oprávněnénru , pohledávku ve qiši 2I.099.-Kč, úroky z pIodlení vc lýši 9.5ol. ročně z
částb, tj,861.- Kč ode dne 2'1.0j.200'l do 30.06.2007_ útok),z pťodlení vc výši 9.75% ročně z částb, l5.8ó1,- Kč ode dne

0 |,07.2007 do 3l. ]2.2007. úIok), z přodlení ve v."-ši l0.5%ročnězčástky15.86J.-Kčodedne01.01.2008do30.06.2008.úrokyz
prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 pt,ocentních bodů z částky l5.86|,- Kč ode dne 01.07.2008 do zaplacení. úlok1 z
prodl.ni Ye 1ýši 9.570 ločně z částk}, 5.238.- Kč ode dne 28.06.2007 do 30,0ó.2007, úr,ok1, z prodlenír,e výši 9,75% ročně z částlq,
5,2]8,- Kč ode dne 01,07.2007 do 31.12.2007, úroky zprodlení ve výši l0.570 ločně z čás(ky 5.238.- Kč ode dnc 01.01.2008 do
30.0ó,2008. úroky z prodlení ve rýši reposazby navýšené o 7 pťocentnich bodů z částky 5.238.- Kč ode dne 01.07.2008 do
zaplaceníúroky z prodlení ve \,ýši 9.5olo ročně z částk;, J5-86l.- Kč ode dne 2'I.03 -200'7 do 30.06.2007, úťoLf z prodlení ve \ýši
9,7570 ročnč z částky l5,86l.- Kč ode dnc 01,07.2007 do 31,12.2007, úrolq, z prodlení ve lýši l0.5% ročně z částk}, 15.86t,- Kč
ode dne 0I.01,2008 do 30.06.2008_ úr,ok;,z pťodlení ve výši reposazby narlišené o 7 procentnich bodů z částky l5.86l,- Kč ode
dne 01.07.2008 do zaplacení. úroky z pr-t:dleni ve výši 9.5% ročně z částky 5.23 8.- Kč ode dne 28.06.2007 do 30.0ó,2007. úrok_v z
prodleni ve \ýši 9.75% ročnč z částky 5.238,- Kč odc dnc 01,07.2007 do 3l.|2.2007. ťtroky z prodlení \e \,ýši l0.5% ročně z
částky 5.238.- Kč ode dne 01.01.2008 do 30,06.2008. úroky z piodlení \,e \,ýši reposazby narýšené o 7 procetrtních bodů z částky
5.238.- Kč odc dne 0i,07,2008 do zaplaceniúrokl,z pt,odlení ve výši 9.5% ročně z částky 15,86l.- Kč ode dne 2'1.03.200'1 do

30.06,2007, úrolg z prodlení ve l,r,ši 9.75% ročnč z částky l5,86l,- Kč ode dne 01.07.2007 do 31,12.2007. útokl,z prodlení ve
výši l0.5% ročně z čáslk) 15,8ól.- Kč ode dne 01.01.2008 do 30.06,2008. úr,ok_u., z prodleni ve l_{,ši leposazb), navýšené o 7
procentních bodů z částb, l5.86 ] .- Kč ode dnc 01.07.2008 do zaplacení. úroky z prodlcní vc v_r,ši 9.5% ročně z částk} 5.238,- Kč
odc dnc 28.06,2007 do 30.06.2007. úro§- z prodleni ve výši 9.75% ročně z částky 5.238.- Kč ode dne 01,07.2007 do 31.12.2007.
úrn§, z p|odlení ve výši l0.5% ločnč z částky 5.238.- Kč ode dne 01.01.2008 do 30,06.2008. úroky 2 pl,odlení ve výši reposazby
navýšené o 7 procentních bodů Z částK)( 5,238,- Kč ode dne 01.07.2008 do zaplaccníúr,olg z prodlení \,e výši 9.59lo ročně z částky
I 5,86l .- Kč ode dne 27.03.2007 do 30.06.2007, úrok.,- z prodleni \eťši 9.75%ročnězčástkyt5,86l.-Kčodedne01.07.2007do
31.12.2007. úr,oky z prodlení ve výši l0.57o ročně z částk1 l5.86l.- Kč ode drre 01.0]-2008 do 30.06.2008. úloky z prodlení ve
lýši reposazb;, nar,ýšené o 7 procenhích bodů z částky l5.86l.- Kč ode dne 01.07.2008 do zaplacení. úrokl'z prodlení ve r}ši
9.5% ročně z čristk1,5.238,_ Kč ode dne 28.06.2007 do 30.06-2007. úroky z prodlení r,e l,ýši 9.75% ročně z část§, 5.238,- Kč ode
dne 01.07,2007 do 3I.12.2007. úlok},Z plodlení ve Výši l0.5% ločně z částb, 5.238.- Kč ode dne 01.01,2008 do 30.06.2008,
úlok},z pl,odlení \,e \,ýši reposazby nališené o 7 procentních bodů z částk), 5.238.- Kč ode dne 01.07.2008 do zaplacení. náhradu
nákladťl soudníIro nalézaciho řizcní veryši l4.5l3.10Kč. a povinnosti povinného rrhladit opr,ávněnému náklad_v opr,ávněného ve
sm)slLl § 87 odst.2 zák, č. l20l200l Sb. a soudnímu exekutorovi náklad;, cxekuce. vc výši určené v příkazu k úhradě nákladů.
v;,dál,á r souladu s ust. § 52 odst. l a § ó9 zákona č, l2012001 Sb,, o soudních eíekulorech a exekuční činnosti (e\ekučni řád)ao
znrěně dalšíclr zákonťr (dálejen "€.ř.") a ve vazbě na § 336o zákona č,99/l963 Sb., občans§ soudní řád. r,e znční pozdčjších
předpisů (dálejen "o.s.ř.") ve věci exekuce pťoti poYinnému na ná!Ih oplávněného tuto

DRÁŽEBNÍ W,HLÁŠKU

l.
Nařizuje se elektronická dražbe, která se koná prostřednictvím €lektronického systému dražeb na adrese portálu:

w*.w.exdrazby,cz

Čas zahájení elektronické dražlry: 30.04.20l5 v l l:00:00 hodin.

Čas ukončení elektronické dražby: J0.0].20l5 v l2:00:00 hodin.

@ J; t+.



od okaIlžiku zahájení dražby mohou dražilclé činit podání, Dražba sc \š.Ň koná i po léto době. pokud dlažitelé čini podání.
Budc-]i v posledních pěti nrinutltclr přcd slanovcným okamžikcnr ukončení dlažb; trčiněno poditni. má se za to. žc dražilclé stálc
činí podáni a okanržik rrkončení dražb1.,se po§ou\á o pčl minut od okafužiku posledního podirní. Budou-li potó činčna další
podáni. postup dlc přcdcházcjícívčq sc opakuje. Uplyne-li od posledního učinčného podání pčt minut. aniž by b1,1o učiněno další
podáni. eleklronická dražba se línr konči. Porláni jc bráno za učiněné pouze \,připadč. žc b;,lo slsténrern elektronicl§,clr dražeb
dt,ažiteli zpčtnč potvt,zcno.

lI_

Předmětenr elektronické dražby isou následující n€movité věci:

-:':!-:,: cz042]. Déěl'n
7l69?1 vaťnsdo!'

v k.t, úzeŘi

a]]..: 562§82 varnsdo.f
l:.::,-,:i.:,t::: ]:,:: 3289

jsou PózéB}cy védenY v Jedné člsetné řadě
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sJM Ýlček Pavet é Šté}zigova Jiiina, Č.skostoÝenské nladeie 860217/3041

\9, 4a'74'1 vár:nsdolf, Jana opleta1!, L632/22, 134a' 
'nosL 

865918l3o49

1929 268 zasta!ěná Plocha a
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Sirora uvedené neInoritévěci t\ořijeden funkčnícelck a brrdou dražcn) s přislušenstvím asoučástmijakojcdcncclck.

Poois nemovitých věcí:
Př€dmětem dr-ažby jc volně stojící rodinný dr'rrn v obci Varnsdorfo §amotě, při příjezdové komunikaci Rumburk Vaťnsdorf,
cca 30m od osndy studánka u vařnsdořfu. Přístupný přímo z této komUnikace, napojen na veřejné sítě elektro, vodu z
vlastního zdroje, odkana|izován do septiku. Dům je přízemní s podkrovím, část přístnvb}, s rovnou střechou, objekt je
podsklepen, přistavěná garáž. Sedlová střecha § eternitovou krytinou. Okna dvojitá ven a dov itř ot€víravá, dveře
dřevěné. Jako celek v neudržovaném stavu bez zařizovacích předmčtů, do bjektu přístavby a garáže silně zatéká,
demolični stav. V podkroví RD byl požár, zřetelně ohořelá okna a poničené místno§ti. Pozemek je volně přístupný.
postnven mimo intřnvilán obc€ varn§dorf.

III.

Jako dražitcl se lnůžc clektťonické dlažb),účastnit pouzc osoba. ktcrájc lcgiso,o\aným dražitclcn] plo dražbl,probilrajíci na
portálu §\\\\.c\dlazb),cZ. plokážc slou totožnosl. k této dlažbč se na portálu \\\\\Y,e\dlazb}',cz přihlásí a na účet soudnílro
cxekutora zaplati dťažcbníiistotu vc \ýši sl noÝené louto dražcbní \)'hláškou r čl. Vl. Registt,lvanÝ dražitelenr sc stanc každá
osoba (l),Zická i plárnická). ktcr,á sc.jako dlažitel lcgistlujc na poftálu \r§,\r.crdl,azb).cZ. a to bud'zmčnou.již dřive ploYedcné
základní registrace na ..Iiť8isllaci dmžilclc" v sckci Můj účet'-. nebo se lolnou jako dražilel regisllujc r sckci ..Registrace".
Registrolanj dražitcl prokážc svou toložnos1 ..Dokladcn o prokázání totožnosti legistro\aného díažitele pťo dražb} plobihající na
poítálu §,\\,\\,.e\dťa7b1,.cz" (dále jen ..Doklad o prokázání totožnosti"). .ichož íbmlulář jc umístčI] na poťtálu !r\r§,.e\drazb} ,cz v
sekci ..Můj účct" ncbo Y info|rrračnin bannclu detailu této dlažb), na poťtálu \Y\\$,exdrazby.cz urnistčnóho r sekci ..Moje dražb,v"
potó, co sc k télo dlažbč přihlásí kliknulím na tlačitko ,.I'řihlásit sc k dlažbě". Podpis llegistrovaného dťažitele na Dok]adu o
pťokázání totožnosti mtlsí být úřcdnč o\čřcn. V případč pr,álnické osob). obcc. \yššího ťlzcmnč samo5prá\núho cclku ncbo slátu
musi bit Doklad o ploktizáni lotožnosli podcpsiil] osobou uvedcnou \ ust. \\ 21.2la a 2]b o.s.ř.. jljiž oprál,nční nrusi být
prokázáno listinou. jcž lrlusí být ťlředně o\,ěřcna. ncbo jr-jich záslLtpccm_ jchož plná moc nlrrsí být ťrřednč ověřena. V případč
clckttol1ickóho dolLlč()\ áni musí být řádnč \1,plnčný a podcpsaný T)oklad o plokázáni totožnosti a listin}, plokazuj ící onlr\ ncni.jt,i
podepsal. přcvcdcn\' do elcktrorrickó podoLrv lornrou aulolizolané kont,crze dokumentú, Doklad o prokázání totožnosLi llesmi být
ode dne Ieho rvplnční Registrorarlýnl dŘžilclcm kc dni konitni téio dražb) starši šcs(i lněsícú, 

^utolizo\antru 
konvelzi

dtlkumentú.ie možno pro\é5t prcstřednict\ iln slLLz.,h. kteli posk)rLrjc Čcslir pošta. a.s.

Doklad o prokáziiní 1()1ožnosli s listinarni prrrkazuiícirni crpr,ál,něni jej podcpsal_ doručí Rťgisu,o\rný užiralel soudnírnu
erekuto|or i nčklc{ i]1 7 lčchlo 7ptisobťl:

a) uJo:cnin. nd porlúlu tlLlt.exdta:by.c: y,sek!:i ,\llij účcl",
b) :uglúnínt p1,o5lřťdniCfiíln t:cřejni dutoi sitč. a ío huď na adtasu elektrt,nické POd.!leln| c\akulor,lkého úíadu
drtzbyf.g9xekuíoíi?citt.cz, anebo do datal,é schrán17,soLtdnílto exekutora lD: a9eg|ts.
c1 zaslánínt tl-plněnéha regislručního lómll!láíč i:lJ,:ilelut pošlo|ní licenťe,
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d1 asobttě v sidle soudniho exeklltola na adrese l'rokopct Holého 130 l5, 1()5 a2 l)éčín ]I', a ía ý praco|lli d]tv od pondčli do
pátfu od 8.()0 do 1l:00aod ]3:a0 da l5:00.

osobám. ktc!.é nra_jí zájem sc účastnit dražebrriho jcdnání a nemaji k tomutcl potřcbné technickó podmílrlq. budc na jejich

předchozi písemné r,l,žádáníulnožněn přístup k technickóIlu r;,bavenír, sídle erekul()Iskóho úřadu.

IV.
Celková odhadní cena dražených nemovitých věcí činí částku 375.000,- Kč. ii. slo\,}'. třistasedmdesátpčttisic korun čc§kýclr.

v.
N€jnižší podání se stflnovuje ve yýši dYou třctin celkor,é odhadní cen; draženýclr nernor iqich věcí ajcjich přiSlušenstÝÍ. tedy na

částku 250.000,- Kč. tj. slov} dvěstěpadcsáttiSíc kot,un česlq,ch. Minimální příhoz se stanovuje ve výši 1.000,- Kč, tj- slov_,"

jedcDtisic koťun čcských.

vI.
výše j istoty se §tanovuje částko u 40.000,- Kč, ti. slo\ } čt} řic.ttisíc kolun českých, Záicmci o koupi d|ažcný ch nemo\ it}'ch \,čcí
jsou povinni po pot\r.7eni plokáZáni totožnosti zaplatitjisttltu v hottlvosli Y l]\ckutolskéln úřadě. soudního exekutora Mgr'. Zdeňka

Pánka. nebo bczhotolostrrí platbou provedenou na účct soudního exekuiola č. 78-5255360297 / 0l00. raliabilní s;rnbol 250808.

vcdcnóho u Komeťčni banka. a.s,. s jednoznačnou idcntilikací dražitele: jako spccilický s),mbol použijc zájcmcc své rodné číslo
nebo IČ. Dražebni jistora nlusí být vhotovosti složenn, příp:ldně připsána na účet soudního exekutora, ncjpozději dva
pracovní dny přede dnem konání dražby. K platbé na účct soudního exekutora lze přihlédnout pouze tchd}. bl'Lo-Ii Před
zahájením elektronické dražb), 7iištěno. že na účct soudního exekutora také v uvedené lhůtč došla.

vIL
Práva a závady spojené s dlaženýnri nemor.iďmi \ěcmi:

nebyl), zjištěn} žádná pr,áva třctich osob ani pláÝni závad).

vIII.
Závad1,. které prodejem nctnor itých \,ěci \ dražhé nezaniknou. jsou věcná břenrena. o nichž to slanoví Zvláštní přcdpis}. nájcm

b) tu a další \,čcná břcmcna a nájemní pláva. Ll nichž zíjcm společnosti \,},žaduie. ab), nemovité Včci zatčžovala i nadálc (§ 336a

odst, l písm. o) o.s,ř.):

. na díažených nelnoviqich r,čccch ncjsou žádné zár ad} . ktcr,é nczaniknou dražbou,

Ix.
V;dražiteI.je oprávnčn převzit vld|ažcnou nemovilou \čc s příslušcnstvím dncm náslcdujícím po \n,dání usncscni o příklepu, L)

tonl je rl,dražitcl povillcll \,},Iozunčl erekutora, \rl,dlažitcl se stír,á r,lasniker'r rl,drúcrrých ficnrovit},clr \čcí s při\lušenst\'ím.

nab1lo-Ii usncscni o přiklcpu prár,ni rnoci a zaplatil_li nej\}šší podání.atokcdni l1,dání usncsení o přiklepu (§ 336] odst. la2
o.s,ř,).

x.
Při rozvr.hu rozdělované podslal), sc nobou optár,něný a ti_ kdo do řízení přistoLrpili jako další opIáfnční. a tlalší l'čřitelé

povinného donráhat uspokojerrí jinýoh pohledávck za povinným přiznaných rl,konaLclným ťozhodnutin. snrírenr ncbo jinýrrl

titulcm uYcdcným \ § 274 o. s. ř, anebo pohlcdá\ek za porinným zajištčných zástavnim práven na p|odáranýclr ncmovitýclr
věccch_ nťž pro které b}l nařízcn tcnto rýkon t,,lzhodnutí_ jcstližc ie přihlásí u podepsanóho soudního cxckutora nejoozději do

zahájení dražebního jednání. opíáYněný a ti. kdo do řízení přistoupili jako dalši oprárrlčni. nrolrou sl é pohlcdár'ky zc por inni nl

přihlásit_ jcn.jcstliže.jinl b)l1 přiznán1 v}konatclniln rozhodnutírn. smircrn ncbo .iinýln litulem uledenýln Y § 27J o. s. ř, po

právní rnoci usncscni. ktcIíln b)l nařízťll výkon rozhodrruti prodejem \ýšc tl\'.dcnich nemovitých včci. V přihlášce nrusí být
uvedena výše oohledávky a jejího oříslušenství- jeiíhož usookojení se věřitel novinného domáhá. vvčíslení nohledávkv ke

dni konání dražby. údaj o tonl. do jalié §kuDin},Dohledávka Datří a skutečnosti yÝznamné pro Dořadí. K přihlášcc llusí být

připr!cn) listin1- prokazující. že ,idc o pohlcdárku přiznanou rl,konatelným rozhtldnutírn. slr]i|cm nebo.iinim titulcnl u\eLlen}m \

§ 27_1 o. s. ř, ancbo o polrlerlár,ku zajištélrou zístavnínl právenl rra ptodávanýclr nťnrolitých včccch. K přihlášce. r níž nehude

ur edena r ýše polrleclávkt, neho.iei ího příslušenstr í. elekutor ncbude přihlížť1.

xl.
[irckrrtor r 1zl'r á opriir nčného a q . kdo přistotlpiIi do řízeníjako dalši oprá\ nční. a ostalní r,t'řitclc por inrrého. klcří přihlásili ncbo

pclrlle rýrokrr X, tohoto usncscni přilrlási u podepsanúho sorrdního c\cku1()ra s\é pohlcdá\b za por inn('nl. ab1 sdělili
exekutoror i. zda žádaii zaplaceni sr ých pohledár ck, Ncpožádají-li o zaplaccní před zahájerrínr clcknonického dražebního jednání.

může r;clražilcl illuh por inného r,úči nim přclzíl, ['řerzetítn dluhu nasltlupi rl,dražitcl na místo porinnúho: souhla§ \'čřitcle sc

přit(rn ne\,}žaduje, Jc-li pohledárka_ d() niž nas()upil \)dražitel Inísto pcrvinnóho jako dlužník. Zajištčnn zástar nínl ptóronl rtc

piodáraných nemoritých rčccch. plisobi Zitsta\ní pláv() \t]či \}díažile]i.

"j{ ,,])"



xIl.
Každého. kdo trldí pr,áro, ktcré nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.). soudní erekutor rr4,\,á. ab}.jc uplatnil u soudniho cxckulola a
ab} iako\é uplatněrrí práva náležilě plokázal nejpozději před zaháierrím dlažebníhir icdnání, Jinak k.jeho právu nebrrdc při dražbč
přihlíženo.

xtII.
Exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitým věcem předkupní právo, že je mohou Uplatnit jen v dražbě jako
dražitelé. LIdčlenínl příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li nčkdo uplatnil při dlažbč svú přcdkupní ptávo. musí je prokázat
listinami doručenými soudnímu exekutorovi v nčktctú Z lb|cm. ktcré přcdcpisuje toto Llsl]csclli. a to neiDozděii 2 dny Dřed
zaháiením dlažebního jednání. Exckutol icštč přcd zahájenínl vlaslni dražb; lozhodnc usncscninl, zda předkupní nrl§n.ie
plokázáno, Proti tomuto usncscní ncní od\olání přípustné. To1o usnescní bude zveřejněno \ s)stému elektronickó dlažbl, na
porlálu \rw$ . exdrazb\,, cZ.

xív.
Dražitelé y elektřoniclié dražbě nemohou činit stejná podání - elektronický systém dražeb s dostfltečnou přesností rozlišuje
časovou pos|oupnosl podání a pozdější podáni ve 5tejné Yýši nepřipustí. Každé další podáni ted), musi pře\_1,šolat
přcdcházc,jící učiněné podání. a to neiméně o stanol,cný ncjrrižší nožný pííhtl1.7,ákaz činit stcjná podáni sc ncvztahujc na
dražitclc s prokázanl,in přcdkupnim píá\cm, Pokud b; přesto došlo s\sténlenl clcktronické dražb1 k akc.ptaci stejného podání
(byl} b} slstérrlern eleklr,onické dražb} přiii]ll) \ naprosto steiný okdmžik) a nebude-li nožno udčlil přiklep záicmci s přcdkupnim
plávcm. pak soudlli exekutol určí r,r,dražitele loscm. Tcrnrin a místo provcdcní loso\,ání hude o7nánleno v systéllu elektl,onické
dražb}, na poltillu \\ \\,\\,,cxdl1]zb\,,cz.

x\"
Po Skončcní dlažb) budc v s\stólnu c]cktronických dtažeb ne pollálu \r$,\r.cxdrazb},.cz 7vcřcinčno usncseni o příklcpu. r,č.

uvedeni rýše nejrl ššího podáni.

xvt.
Od oklmžiku zveřejnění usnesení o příklepu běží úča§tníkům dražby !b!,!a pro uplatnění námitk},proti udělení příklepu y
délce 2 hodin. Nánlitk) .ie možné soudnínru e\ckutolovi doíučit v některé 1 iblcm přcdcpsanú 1oulo v),hláškou pro Doklad o
proká7áni lotožnosti (čl. III. téio tl hlášlq,)- V případě doručcní nálnitck dlť čl. III- této rllrlášk) lilrrnou uložcní na pofiálu
tt,tr,*,.cxdrazbr,cz v sckci "Můj účcl'' ncbo zasláni pťostřcdnicl\ irn Yeřcjnó datovó sitč na adlcsu elcktlonické podatcln}
exekutorského úřarlu drazb),iriexekuloldecin,cz je třeba takto podané nárnitk}, v souladu s § 42 odst. 3 o.s.ř. pisenlně doplnit
ncjpozdčji rJo tří dnů přcdloženinr _iejich oliginálu. případně písernnjn podáním shodrlého znění. K těnl nárnitkánl. ktcré ncb1l1,
dle rčt} předchozi doplněn},. soudní erekulor ncpřihlíží. V připadč. žc budtlu podán} nálnitk} ploti tldčlcní přiklcpu. íoZhodnc o
nich soudní c\!-kutoI usncsctlim. ktcló zvcřljní\,svstému 9lcktronické dtažb;. V připadč. žc budou nárrritkl,shledánl,dúr,odrrými.
pokračLrjc dražba přcdposledniln podáninr: tottl \ýšť tohoto podání bude obsažcno I usnesťni. ktct,ím budc soudním e\ekutoťenl
tozhodnulrr cl námitklrclr. s určením okanlžiku_ od kter,éh,l jc rnožné činit dalši podúní, I)ražba pokračuie d,ll dob}. dokud jsorr

činčna dalši podáni (čl, I_ odst. 3 1éto rl,hláš§). Proti usncscni o rozhodrrutí o nárlitkách proti r,rdčlení příklenu není odÝollrrrí
pijpu§!É,

xYII.
Usnesení o příklepu se zveřejňuje v systému elektronické dražby na portálu ir,\Á.!v.exdrazbv.cz a dorrrčí se osobánt dlc § 336k

Proti tonruto usncscnirDohou podi]l odvoláni opíá\nčný. li,kdodořizcl]i přislouPlli_lako dalši o|rá!něni. po\ilrni aosob}_
které mají k ncmoritc vi,.i přĚdkupni právo. \čcnó prár,o ncbo n{cmni právo. a to do l5 dnu odc dncJťho doručťDi kc
Klajskónu soudu \ t]sti nad Laben prL,slřcdn ic§ inr podcpsaného exekulfia od\oltiní ien proti vi,rokúnr í.. II . III . VII .

]X až XvIi tohob usncsťni ncni připuslié

l\eřejnčDírYhlášk\: V soLtladu s § 3]6c. odst. 3 o.s-ř. soui]ní e\ckul0l žádll obccní úřad. l jch,lž ob!odu.ic ncmoritost. ab)
rl hllršku nebo její podstatnj obsuh uvcřcini1 zplisobeln \ míslě ob\)klýrll. a příslušný katastr,álrri ťtřad. ab1

rl,hlúšku nebojejí podstatný obsah u\cřejnil na s\ó úřcdni desce,

V Děčínč dnc 0j.()j.20l5

Mgr, Zdeněk l'ánek
soudni c\ckutol

l,rekutrlrský ťrřad Dččín

Poučeníl

DIa:eh il,\11lúška se lorllčl!ie:



oprávněnému, těm, kdo do ří2eú[ přistoupilijako dalši opróvnění, potlittnému, manželu poýinnél|o, osobám, o nichž je xu známo,

že maji k nentolité věci předkupní nebo zásíaýní práýo nebo výhradu zpětné koupě. osobám, kterým se doručuje uutesení podle §
336a. a osobám, které již přihtásily své l,"vmalntelné pohledctvlq) nebo pohledaNk, zajištěné zaslavnim prúvem za povinným a
příslušrťj,mi listinani je prokázaly, ,finančnimu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obýodu je nemoýilá ýěc a tl je.jichž obvodu má

povinny své bydtišlě Gídlo), íěn, kdo wbírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek ha stáíní politiku zaměslnanosti a
pojisíné naýeřejné zdťcrýotní pojišlění, příslušnénl kataslrálnímu úřadu, obecnímu úřadu obce s ťozšířenou působnostÍ, ý jehož

obýodL!je nemovitá ýěc, Osobám tvedeným v odstalci l pism. a) soud dražební lyltlasku dotučí do jejich ylaslních tukou,

Byl-hi Vám lento dokufient .loručen bez otisku razítki a bez DodDisu, jedná se o doku.fiení doručovíký ptostřednicívím
pfoýozovatele poštoýních služeb, který je ptatný i bez těchto háležitolíí. Dle ust. § l7b stavovskeho předpisu Exekutorské komory

české republiky , kancetáí.sbý řád, k písemné žádosti účasíníka, kterému byl listinný stejnopis lol1olo dokumentu dorlřen, se zašle

el. poštou na el. adresu uýedenouý žádostí pisemnost v,-l1otovená v el. podobě a podepsána podle § l6a nebo se předá Účalníkovi
v sídle úřadu na technickén nosiči dclt,

Yyvěšeno dne, t]9 03 20,15

§oirnuto dne.

Dlolalné oodeÉal i,] ll zdenal Pálek
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