
Exekutorský úřad haha 7, pracoviště Jankovcova 13, l70 00 Praha 7

soudní exekutor JuDr. vladimír plášil
Tel: 266 713 022, íax: 266 713 03l, mobil: 732 715 862
e-mail: podatelna@exekutor_plasil.cz website:www,exekutor-plasil.cz

s ídlo exe kutolské ho úřadll : nlsaroýa 2 5. I70 00 Plaha 7

Naše zn.;
063 EX 1,7 53108-2,13

Vlizuje:
Bc. Hajzneroyá J.

esení

Dne:
9.1.2015

Usn

Soudní exekutor .lUDr. Vladimír Plášil, Exekutorského úřadu Praha 7, Tusarova 25, 170 00 Praha 7, v exekučni
věci pod č. 063 EX l753/08 na základě exekučního titulu - rozhodnutí: čj.15I-2722/2008, který vydal Městský úřad
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dne 4.2.2008 a usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora čj, 21
Nc 412912008-6, které vydal Okresní soud v Děčíně, dne 29.7.2008, o vymožení pohledávky ve prospěch oprávněného:
Město Brandýs nad Lab€m - stará Bole§lav, Ma§arykovo náměstí 1,2,250 0t Brandýs nad Labem, IČ:00240079,
právně zastoupen JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou, Ostrovského 253/3 l5000 Praha 5, pfoti povinnému:

l. Lukáš Damašek, východní 258l,407 47 varnsdorf, [ar.21.7.1976

rozhodl podle § 202 odst. I písm, a) t a kt o:

DRÁŽBA NEMOVITÝCH VĚCÍ
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která byla nařízena usnesením č.j. 063 EX l753/08-1t2/dr. na den 23.10.20l4 a usnesením č.j,063 EX 1753/08-
l89 odročena na neurčito:

§e bude konat prostřednictvím elektronického sy§tému dražeb na adrese poňálu 3.1a;9g!3g!yg2

Čas zahájení elektronické dnžby je stanoven na den |2.5.2015 ve l2:30 hodin, od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.

Lrkončení dražbyje stanoveno na den l2.5.20I5 ve l4:30 hodin. Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v plamém zlění, dále jen ,,o.s.ř,"). Bude-li v
posledních pěti minutách před stanoveným okamžikenr ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále
činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učiněni podáni. Budou-li poté činěna dalši
podání postup dle předchazejíci věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podani pět minut, aniž by bylo
učiněno další podání má se za to, že dražiteléjiž nečini podáni a dražba končí.

Zájemci o koupi dražených nemovitých věcíjsou povinni zaplatitjistotu ve výši 40.000,00 Kč na bankovní účet
soudního exekutora č, l30208707i0300, vedeného u Československé obchodní banky, a.s., variabilní symbol I75308.
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Je nutné dále uvést specifický symbol, kt9rym bude v případě právnické osoby její identifikačni číslo (lČ; a v připadě

f,zické osoby její rodné číslo. Platbu v hotovosti je možné učinit po předchozí telefonické domluvě v hotovosti do
pokladny Exekutorského úřadu pro Prahu 7. Neúspěšným dražitelům budejistota obratem !T ácena.

K platbě na účet soudního exekutoía lze přihlédnout jen tehdy, bylo - li před zahájením dražebního jednání zjištěno,
že na tento účet byla připsána.

Soudni exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, že ho
mohou uplatnit ien v držbějako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo rnýhrada zpětné koupě zanikají,
nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k prálu stavby, předkupní právo vlastníka
stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, která udělením příklepu nezanikají.

Hodlá-li někdo uplatnit při držbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději 24 hodin před zahájením
dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastni dražby rozhodne usnesením, zda předkupní pravo je
prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Po udělení příklepu se \rydražitel mťže ujmout držby vydražených nemovitých věcí, o čemž je povinen uvědomit
exekutoaa.

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pťo držby
probíhající na portílu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost. k této dražbě se na poftálu www.exdrazby.cz přihlásí
a na účet soudního exekutora zaplatí dražebn í j istotu.

Registrovaným držitelem se Stane každá osoba (flzická i právnická), která se jako dražitel registruje na portálu
www.exdrazby.cz, a to bud'změnoujiž dříve provedené základni regishace na,,Registraci dražitelď'v sekci Můj účeť',
nebo se rovnoujako dražitel registruje v s€kci ,,Registrace''.

Registrovaný držitel prokáže svou totožnost ,,Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby
probíhající na portálu www.exdrazby,cz" (dá|e jen ,,Doklad o prokázání totožnosti"), jehož formulář je umístěn na
poňálu www,exdrazby.cz v sekci ,,N4ůj účeť' nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu
www.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 prokrázání totožnosti musi být úředně ověřen. V případě právnické
osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou

uvedenou v ust. § 2l, 2la a 2lb o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo
jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena. V připadě elektronického doručování musí být řádně
vlplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprár,rrění jej podepsat, převedeny do
e]ektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho

vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této držby starši šestiměsíců,

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícimi oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel
soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

a) uloženim na portálu www.exdrazby.cz v sekci "Můj účet";

b) zaslánírrr prostřednictvim veřejné datové sítě, a to bud' na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu
podate|na@exekutor-plasil.cz, anebo do datové schránky soudního exekutora ID: hjng8vk

c) zaslánínr vypIněného registračniho formuláře držitelem poštovní licence.

Vyjma dražitelů. kterým svědčí předkupní právo, nemohou dražite]é v elektronické držbě činit st€jné podání. Další
podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak kněmu nebude v elektťonické dražbě vůbec
přihlíženo. neboť etektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost přihozů, b}t'k nim došlo ve zlomcich vteřiny.
Pokud by přesto došlo k akceptaci stejného příhozu zájemců a nebude-li možno udělit příklep zájemci s předkupním
práVem, pak exekutor urči přiklep losern.

V souladu sust.§ 33óo odst.2 písm. d) o, s. ř., soudni exekutor určuje, že v připadě stejného podání bude určen
vydíažitelem ten dražitel, který toto podáni učiní jako první (bude jako první systémem elektronické držby při1aro a

potwzeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, který by hodlal učinit stejné podáníjako již dříve učiněné (a nesvědčí mu
předkupní právo), systémem pouze oznámeno, že toto podání nemůže mít účinky, na základě kterých by se mol stát
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vydražitelem. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, přičemž jednotlivá podáni se

zlryšují minimálně o l,000,00 Kč. Pokud by přesto došlo k akceptaci stejného podání více dražitelťl (byly by systémem
přijaty v naprosto stejný okamžik) a nebude-li možno udělit příklep zájemci s předkupním právenr, pak exekutor určí
vydražitele losem.

Předchozi odstavec neplatí pro držitele, kterým svědčí předkupní práVo v případě, že bude učiněno stejné podání

dražitelem, kterému svědčí předkupni právo a nebude učiněno podání vyšší, bude udělen příklep dražiteli, jemuž svědčí
předkupní právo.

,,ostatni účastníci dtžby, toje oprávněný, povinný, zástavní věřitelé,jakož iprár,rrí záStupci těchto osob mohou prŮběh

elektronické dražby sledovat na základě elektronického přihlášení na portál w!v!v.e\drazb]-,cz, do oddílu ,,Ostatní
účastníci dražby", elektronická adresa: lrttp:l','i.r,,^,rv.exclrazb.,r,cz,'index.nhD?a:r,eqistrace&aa'do, kde budou postupovat
podle návodu. Při přihlášení do tohoto oddílu musíjmenované osoby postupovat následujícím způsobem:

,,Registrovaný ostatní účastník" držby musi píokázat svou totožnost. Podpis registrovaného ,,ostatního ÚČastníka

dražby" na dokladu o prokázáni totožlosti musí být úředně ověřen. V případě prár,nické osoby, obce, vyššího úZemně

samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 2l, 2la a

21b o.s.ř., jej íž oprávnění nusi být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná
moc musí být úředně ověřena. V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o

prokázání totožnosti a listiny prokazující oprár,nění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou
autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmi být ode dne jeho lryplnění registro',aným

,,ostatnim účastnikem dražby" ke dni konání této dražby starší šesti měsiců,

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí ,,ostatní účastník dražby"
soudnimu exekutorovi některým z těchto způsobů:

a) uloženim na portálu www.exdrazby.cz v sekci ''Můj účet";

b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to bud'na adresu e]ektronické podatelny exekutorského úřadu
podatelna@exekutor-plasil.cz, anebo do datové schránky soudního exekutora ID: hjng8vk

c) zaslánim vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence."

Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněna osoba, která učinila nejvyšši podání v dražbě
a výše nejvyššiho podáni, Od okamžikrr tohoto zveřejněni, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udě|ení
příklepu lhůta 2 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky
proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické
dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražby qvoláním předposledního podání - toto

vyvoláni bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usneseni rozhodnuto

odkdy a dokdy je možno činit další podáni.

Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické držby a doručí se osobám dle § 336k

o,s.ř.

Jako dražitelé nesnli vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, zaměstnanci Exekutorského úřadu Praha 7, povinný.

manžel povinného, vydražitel uvedenýv§ 336m odst.2 o.s.ř, ati,jimžvnab}tívěci brání zvláštn í předpis. Vydražitel,
který nezaplatí podání ve lhťttě stanovené v usnesení o přiklepu, která počiná dnem právní moci příklepu a nesmi být
delší než dva měsíce. event, ani v dodatečné lhůtě kterou mu urči soudní exekutor a která nesmi být delší než jeden

rněsic, je povinen nahradit náklady, kteíé státu a účastnikům vznikly v souvislosti s dalším dražebnim jednáním, škodu
která vznikla tím, že nezaplati] nejvyšši podání, a bylo-1i při dalším dražebnínr jednání dosaženo nižší nejvyšší podání,

rozdíI na nejvyšším podárrí, Na tlto závazky se započitá jistota složená lrydražitelem (§ 336m od§t,2. § 336n odst. l
o.s.ř.).

Poučení: Proti tonuto usnesenínení odvoláni přípustné /§ 202 odst. lpísm.a)o.s,ř./

JUDr,Vladimír PIášil,v.r.
soudni e\ekutor

Za sprá\,nost vyhotoYení|
Bc. Hajznerová J.
pověřená soudnim exekutoren1
JUDr. Vladimírem Plášilenr JUDr. :i" ,]"_:":*,.

Vladlml r :."]i]:l],ij:i:i:,,"lr"t5|.

Plášil 6:"ť"|xff#if,d§:.,..
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Exekutorský úřad haha 7, pracoviště Jankovcova 13, 17000Praha7
soudní exekutor JuDr. vladimír plášil
tel: 266 7l3 022, íax:. 266 7l3 03l, mobil: 732 7l5 862
e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz website: rvtrv.exekutor-plasil.cz

Naše čj.
063 EX 1753/08-1 l2ldr.

síl1lo exekúlors|eho liřadll : 1il|arcýa 25, l70 00 Pruha 7

Vyřizuje:
Ba. Hajznerová J.

Usnesení
kterým se pod|e ustanovení § 336b o.s.ř. vydává

Dne:
27.8.20l1

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA _ OPAKOVANÁ
DRAŽBA - elektronická

I.

Ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1 zák. č. 12012001 Sb. Vám oznamuji, že v exekuční věci pod č, 063 EX l753108
na základě exekučního titulu - rozhodnutí: č:.l51-2722/2008, který \Tdal Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav dne 4,2.2008 a usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora čj. 2l Nc 4129/2008-6, které vydal
okresní soud v Děčíně, dne 29.7.2008, o v},rnožení pohledávky, ve prospěch oprávněného: Město Brandýs nad
Labem - stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1,2, 250 0t Brandýs nad Labem, IC:00240079, práýně zastoupen
JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou, Ostrovského 253l3 l5000 Praha 5, proti povinnému:

l. Lukáš Damašek, Východní 2581,407 47 Varnsdorf, nar.21.7.1976

rozhodl soudní exekutor takto:

nařizuje se elektronická dražb4 která se koná prostřednictvím elekŤonického systému dražeb na adrese portálu

rt}tw.eldrazb-r,.cz

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 23.10.20l4 v 11:30 hodin, od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.

tJkončení dražby je stanoveno na den 23.10.2014 ve l3i30 hodin. Dražba se však koná do doby, dokud

dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 9911963 Sb., občanský soudni řád, v platném zněni, dále jen ,,o,s.ř.").
Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, Že

dražitelé stále ěini podání a okamžik ukončeni dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učiněni podání. Budou-li
poté činěna další podání postup dle předcházejicí věty se opakuje. Upl5.ne-li od posledního učiněného podání pět minur,
aniž by bylo učiněno dalši podání má se za to, že dražiteléjiž nečiní podání a dražba končí,

II.

Předmětem dražbyjsou následující nemovité věci ve vlastnictví povinného a to:
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ve vlastnictví poyinného: Lukáše Damaška, Východní 258l, 407 47 Vamsdorf, nar.21;I.19'76

Shora uvedené nemovité věci tvoři jeden funkčni celek a budou draženy s přislušenstvím a součástmi jako jeden
komplex.

IIL

Výsledná cena drťených nemovitých věcí podle zraleckého posudku číslo 8409-346/2011 zraleckého derríku

soudního znalce z oboru ekonomik4 ceny a odhady nemovi!ých věcí pana Ing. Zdeňka Garlíka činí částku: 450.000,-
Kč-

----slotT čtyřistapadesátti§íc Kč-_---_

Iv.

Nejnižši podání §e stanovi ve výši jedné poloviny r.}sledné ceny nemovitých věcí a jejího přislušenství, práv a jiných
majetko\"ých hodnot k dražebnimu celku částkou: 225.000,- Kč.

v.

Výšijistoty soudní exekutor stanoví v částce 40.000,- Kč, sloly čtyňcettisíc Kč.

Zájemci o koupi dražených _nemovitých věci jsou povinni zaplatit jistotu na účet soudního exekutola č.
130208707/0300, vedeného u Ceskoslovenské obchodní banky, a.s., variabilní symbol l75308. Je nutné dále uvést
specifický syrnbol, kterým bude v případě prár,nické osoby její identifikační číslo (IČ) a v případě lzické osoby její
rodné číslo. Platbu v hotovosti je možné učinit po předchozí telefonické domluvě v hotovosti do pokladny
Exekutorského úřadu pro Prahu 7, Neúspěšným dražitelům budejistota obíatem Wácena.

Kplatbě na účet soudního exekutora lze přihlédnoutjen tehdy, bylo li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že
na tento účet byla připsána.

vl.

Práva a závady spojené s nemovitými věcmi:

a)
o zástavni pŤávo exekutořské

k zajištěrti po}rledávky ve Ý"ýěi 86 221,23 Ké s příslušenstvj-B
AqíentuŤa Česká inkasní, s.Ť.o., ,JedJ}otka: 2581/10 v-469/2o14-531
chodovská 22813, Mic}rle, 1{100
praha 4, RČ/TČo: 2a3,1o2ao

-:l_r:]i_i Exekuční přikaz o zřízení exekutoŤskétro zástavního PŤáva na nemovitosti
ExekutoŤského úřadu Přaha 3 č.j.: 091 Ex-oo998/2014 -008 ze dne 13,02.2014. Přavn-i
účiDky zápísu ke dni 14.02.2014. Zápis přoveden dne 13-03.201{.

v-469 /2o14-53,].
:';;:,,]i ř 14.02,2ol4 2í,.24

b)
o zástaÝni právo éxekutorské

k zajištění pohledávky ve výši 15 52'l ,- Ké s příslušenstvim
Intrum,rustitia. s.Ě.o.. Přosecká Jednotka: 2581/10 z-1212/2o!3-53l
a51/64, PŤosék, 19000 praha 9,
Rč/]čo;25083236

;]s:ir;- Exekuční přikaz o zřízení exekutorského zástavniho přáÝa na nemoÝitosti
Exekutor§kého úřadu cheb ě,j.: D74 EX-09832/2013 -012 ze dne 25.1-0.2073.

z-,l212l2013-53L
a;j,i.i] r( datu podle pŤá\,ní úpra!-y účinné v dobé vzniku pr:áva

@aot



c)
o zástavní pŤávo exekutoŤské

k zajištění pohledávky ve \J"ýši 55 539,43 Kč s příslušén§tviB
společenstvi vlastníků jednotek v .Jednotka: 2581/10 2-5749/2013-531
budově cp. 25'19, 25ao, 2581 ve
va.nsdoŤfu, východni 25ao, 40141
va.nsdořf , RÓ / ačo | 2542] 06'7

iijlir,á Exekuóní příkaz o zřizení exekutolského zástavniho PŤáva na nemovitosti
Exekutorského úřadu Ptzeň-město ě.j. 134 EX-o634'l /2013 -012 ze dne 08.08.2013.

z-5,149/2oa3-531
?3ž..i1 k dátu podle práÝni úPŤavy úóintlé v době Ýzniku přáva

d)
o zástavní přáÝo exekutorské

k zajištění Pohledávky ve \.ýši 4 3o0,- Kě s přislušen§tvíh
Město va.usdoif. Nám. E. Beueše Jédnoika: 25a1l10 z-3619/2013-53l
47o, 4o'l A7 vařn§dořf, RČ/IČo:
o0261718

j,r_"ii.l Exekuční příkaz o zřízení exekutolského zástavniho pŤáva na nemovitosti
Exékutor§kého úřadu tibéxec č. j.: 36 Ex-354/2o13 -15 ze dne 10.06.2013.

Z-36"19 /2013-53í
a:-,j,:a! ,r: datu podte přávní úpřa!,l, účinná v době vz§iku Práva

e)
o zástavni pŤávo exekutolské

k zajištséni pohledávky ve rrýši 43 24a,- Kě s příslušenstvíít
Be.ner 5po1. s !.o., Jinonická .rednotka: 2581/10 z-3l39/2ó!3-53l
804/80, Košíie, 15800 Přáha 5,
Ň/l,éo| 62582711

:j_..jr:. Exekuění přikaž o ziízéní exekuťořskébo zástavniho p!áva na Delnovitosti
Exékutořského úiadu přaha 3 č.j. 091 Ex-o74a1/20|o -015 ze dne 08.04.2011.

z-2279 /2o11,-531"
arj;,:rj ,]: datu podle prál.ni úprawy účinné v době vzniku přáva

D
o zástavni přávo exekutolské

k zajištění pohiedávky vé v"ýši 114 15o, 61 Kč s přislušenslvíe
KomeŤěni, b,anka, ě.s,, Na přikopě .rednotka l 2581/10 2-3139/2013-531
969/33, staré lGsto, 11000 přa}ta 1,
Rč/Ičo;4531?054

li.:.:ji; Exekuční Přikaz o zřízení éxekutorského zástal,ního pŤáva na nemovitosti
Éxekutorskáho úřadu choluuťoÝ sP,zn. 135Ěx-3?44l2010 -10 ze dne 03.05.2011.

z-2a6a/2o!1-53,s-
a.:,-!'i,]:-i i datu podle PŤávní úpravy úči.lné v době rrz§iku práýa

o zástavní pEávo exekuto.ské
k zajištěni pohledávky ve wýši 102 1-72,- Ké s Příslušenstvj$

RABAT čR. a.s., Na tllavní 18/53, ,}ednot}a: 2581/10 z,3L39,/2013-531,
Březiněves, 182oo praha 8, Rč/fČo:
25L2ao49

:jsljlj:i Exekuěni příkaz o zřízeni exekutořského zástavnítro práva na nemovitosti
ExekutoŤského úřadu PŤaha 7 zn.l 101 Ex-01998/2011 -016 ze dne 25.07.2011.

Z-527 o /201-1--531
-D:r:,..jj i: datu podle práwni úpraýy účinné v době vzniku pŤáva

h)
o zástavní právo ex€kutorské

k zajištění pohled.ávky ve výši 6 '164,- KÉ s příslušeR§tvin
VšEoBECNÁ zDRAvoTNÍ po,rŠŤovNA .]ednotka: 258tl10 2-3739/2073-531
čEsKÉ REPUBLlrci, orlacká 2o2o/4 |

Vinohlady, 13ooo Přaha 3, Rč,/1čo:
41197518

i]..:]r:: Exekučni příkaz o zřízení exekutolského zástavního práva na neElovitosti
Exekutorského úřadu Děčí. č.j. | 112 Ex-l317 /2012 -18 ze dne 25.o9,2ol2.

z-56a6/20L2-531
a'.i_i.Jí i datu podle pŤávuí úpraÝy účinné v doř,ě vzniku práva

aÉ



i)
o zástavní přávo éxékBtorské

k zajištění pohledávky ve,\r,ýši 28 981, 50 Kč s příslušenstvir!
Třextrco illbŤuck s.ř.o., Úvalská ,]ednotta: 2581/10 z-313a/2o13-531
737134, stŤašnice, 10000 Přaha,
Rč/lčo:15890813

i:s:jl]: Exekučni příkaz o zřízeLí éxékutorského zástavního pŤáva na nelnovitosti
Exekutorského úřadu Přaha 9 č.j.: o98 Ex-03339/201o -008 ze dne 19.08,2010,

z-465L/20Ia-53a
;.i;--]1 i: datu podte P.ávní úpŤavy účinné v době vzniku PŤáva

j)
o zástavní právo exékutoŤské

k zajištění pohled,áwky vé v.ýší 104 653, 60 Kč s příslušenstvjI
Agentuřa čéská inkasní, s,r.ó,, ,]edtrotka: 2581110 z-3L3a/2ol3-531
chodovská 22813, Michle, 14100
Praha 4, RČlIČo: 283?0210

l:5r]ri.., Exekučni příkaz o zřízení exekutorského zástavního pŤáva ua uenoÝitósti
Exekutorského úřadu Přaha 3 č,j.; 091 Fx-o62'l2/2o1o -o12 ze dJIe 09.12.2o1o.

z-,l!99 /201o-53L
;.-ii:, í datu podlé právní úplalry účinné v době vzniku pŤáÝa

k)
o zá§tavní pŤávo exekutolské

k zajištěni Poh]edávky vé \rýši 99 o71, 56 Kě s přislušenstviít
Kome.čni banka, a.§., Na piíkopě Jednotka: 2581/10 z-313a/2o13-537
969/33, staré Hěsto, 11000 Praha 1,
Rč/Ičo:45317o54

i]...:,:.i Exekuční přikaz o zřizení exekutoŤského zástavního p.áva na nemovitosti
Exekuto.ského úřadu choru§tov č.j.: t35Ex-1129/2oo9 -9 2e dne 04.01.2011,

z-45/2o11-531
:jin-J: i: datu podle právni úPřa.ry účiDné v době Ýzniku práva

l)
o zástavní právo exekutorské

k zajištění pohlédávky vé v"ýši 19 44o,, Kč § PřislušensťÝín
zdrravotDí pojištbvna ninisterstÝa ,fednotka: 2581/10 z-26'l l) / 2o13-53a
vnitřa České řepul]liky 7 Kodaňská

'44r/46, 
vršovice, 10100 práI}á 10,

Rč/Ičo:47114304
l]s::.. Exekuční Přikaz o ziízéní exekuťolského zástavniho práva na neeó'('itostí

Exekucorskóho úřadu Plzeň-§eveí č,j.,. 12l EX,-6'I o / 2ol3 -13 ze dne 24.o4.2al3-
2-267 o / 2oí3-531

_--,j;,jj i datu podle právní úpřavy účinné v době vzniku práva

m)
o zástavní p!ávo exekutorské

k zajišlění póhledávky ve v.ýši 9 2']-4, - Kč s příslušenstvim
Česká podnikatélská pojištb\rna. ,fednotka: 2581/10 z-23a5/2oa3,53]-
a,s. / vienna Insurance Group.
pobřežlLi 665/23, KárIín, 18600
Přaha 8, Rč/Ičo: 63998530

!].:]]:. Exekučni příkaz o zřizéni exékutořského zásta\rniho p!áva .a nerlovitsosti
Exekutorského úřadu přo pŤabu 5 §p. zn.; 147 Ex-1066/2oI1 -2a ze dne 06.06.2012.
Přávnl moc ké dni 15.11.2012.

z-231-5 /20L3-53,
a ]'.:,jj É datu Podle přárríí úpravy účinné v době vznik§ pr:áva

n)
o zástaÝní piávo exek§torské

k zajištění pohledáÝky ve \rýši 3 2ol,- xé s přislúšenstvJ-m
ZdŤavotní pojištbvna ministeistva Jednotka: 258},/10 2-359/2013-531
v,nitŤa Čéské reprrbfiky, Kodaňská
1441,/46, VŤšovice, 101oo Pr:aha t0,
Rč/Ičo:47114304

::i:::]-: Exekuční příkaz o zřizení exekutořského zástavního pťáva na nenovitosti
Exekutořského úřadu Plzeň-sever ě. j.| 721 EX-636í/20L2 -12 ze dne ol-L1.2ol2.
Právní moc ke dni 23.11.2012.

z-359 / 2oL3-531
:. ]:,]': i. datu podlé právn' úplaÝy účinné w době vzniku pŤáva

/:\
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o)
o zástavni p.ávo exekutořské

k zajišiění pohledávky ve výši 12 780,50 Kč s příslušenstvín
02 ezech Repubfic a.s,, Za Jednotka; 2581/10 2-3913/2012-537
Br:rrtlloýkou 266/2, Mrcjltae, ]jo22
PŤaha 4, Rč/Ičol 60193336

:l,.iii:.j Exekuční příkaz o zřízení éxekutolského zástawiho práva na némovitostsi
ExékutsoŤského úřadu Brno-něsto č.j.: 9 Ex,147r/2008 -37 PA ze dí\e 04.o4.2oa2.
Právni noc ke dni 02.05,2012.

Z-3913/2012-531-
i,.:;.ii ,ij datu podle přávní úprá!ry účinné v dóbě vzniku přáva

p)
o zástávní právo exékutoŤské

k zajištění pohledávky ve v"ýši 36 544,- Kč s přísluše§stvim
zd.avotni pojištbÝna íLinisteřstva Jednotka: 2581/10 z-3B44/2B12-53l
vnitŤa České ŤeprĎliky, Kodaňská
1441/46, vŤšoÝice, 1o1o0 Praha 10,
Rč/Ičo:471143o4

-LiJ!il]; Exekučni příkaz o zřízeni éxekutolského záslavního p.áva na r}emovitosti
Exekulorského úřadu Plzeň-seve!: č.). 12' Éx-4a31/2o1,t -14 ze dne 03.02.2012, Pravna
nroc ke dni a7.o2.2o12.

z-3a44/2o12-531
r.,il j1 { datu podle pŤávni úpřavy účinné v do},ě \rzDiku PŤáva

q)
o zásta\rní přávo z Ťozhodnutí spřávního oŤgánu

k zaiištěr}í daňoi"ých pohledávek vé v,ýši 313 912,- Kč s příslušenstvim
Finančni úřad v Runbuřku, Flanlišké ,]ednotká: 2581/10 2-2494/2012-53].
Noby 845/2, RurnbBrk 1, 40801
Rumburk

;is.;.,i Rozhodnutí spŤáVce daně o zřízení zástaÝního pláva č. j,| 104'77 / L2 / 1-199235o6a4a ze

dne 07.05.2012, PrávDí moc ke dl)i 22.06.2012.
Z_2494/2!JL2-531

.r.,i -i.,ií ̂ ,datu podte PráÝni úpŤaÝy účinné v době vznik§ práva

r)
o záseavní přávo €xekutorské

k zajištění pohledávky ve ,!r,ýši 9 3?8,- Kč s piislušenstvlí,
02 czech Republic a.s., za ,]ed!totka: 2581/10 z-1-2r1- / 2a12-531
BŤumlovkoir 266/2, Mic}}le, 14022
pŤaha 4, RČ,/IČo: 60193336

:r::ji],i Exekuční přikez o zřízení exekutořského zá§iavníhó pŤáva na nenovito§ti
ExékutoŤského úřědu Plzeň-něsto č.j. 134 Ex-00011/2011 -006 zé dJ|e 2a,05.2077,
Právni noc ké drti 08.08,2011.

z-1211/201-2-53l

'.--.,rjl n daru podle p!ávní úpravy účinné v době vzniku Práva
s)
o záslaÝni právo exekutorské

k zajištěni pohledávky ve v-ýši 117 106,- Kč s příslušenstviB
sláma Jan JuDr., U Kasáren 133e, ,fednotka| 2581110 2-8151/2011-531
58001 Havllókův Břod, Rč/rčo:

:]_".j]].. Exekuční příkaz o zřízení exekuloŤského zástavního práva na nemovítosti
Exekutoťskáho úřadu.Tihlava č.i.,: 79EX-293/2011 -19 ze dne 11.10.2011. PráÝní moc
ke dni 05.12.2011.

z-8151l2011-531
_].,}i-ii ;,- deau podle pŤálr§i úpraÝ}, účinné v době vzniku ptáva

0o zásta\,-ni právó soudcovské
ve .r"ýši 2 166,- Kč s piislušenstvín. Pořadí soudóoÝského zástavního práva se řídí dnern
17 .3 .2oaa .

okresní sp.áÝa sociálniho ,rednotka: 2581110 Z-'l'721/2oaa-53|
za_bezpečeni Děčin, R8ská 61l33,
Déc}n Iv-Podmokly, 40502 Déc}n

:::ii:]1,: Usn€s€ni soudu o nařízení ,\rýkonu Iozhód.zřízenil! sóud. zástavního práÝa okŤesního
soldu v Děčíně sp.zn.: 21 E-3o/2a11 -10 2e dne 04.04.2011. Přáyní moc ke dni
10,08 , 201 1

z-7121-/20l1_531
_:..i;.Ji ;. datu podlé přáÝní úplaÝy llčinné v dóbě vzniku práva

shint,5 2 l0
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u)

o zástavní právo exekutořské
k zajišťění pohledávky ve v.ýši 36 183,- Kč 9 Příslušenstvínt

zdravotní pojištbýna ministeřstva .]ednotka: 2581/10 2-6612/2011-531
vnitŤa České lepubliky, Kodaňská
1441l46, vršovice, 10100 PŤaba 10,
Rč/lčo:47114304

lj_raji-: Exekuční přikaz o ziízéní exekrrtoŤského zástavniho pr.áva na nemovitsosti
Exekutorského úřadu plzeň-seveÉ č,j.| 12L §x-12050/2009 -9 ze dne 08,06.2010.
p.áÝní moc ke dni 13.07.2010.

z-4390/201o-531
:.::_ij i: datu podle Přálřní úpraÝy účinné v doř,ě vzniku Práva

v)
o zástavní pŤávo soudcovské

ve yýši 5 863,- Kč s přísfušenslvím. Pořadí soudcovského zástavního přáva se řídí dne&
17 .03 . 2011 .

okř€§ní správa soeiátního ,]edllotka l 2581110 z,665a/2o1L-531-
za!ézpéčeni Děčin, Ruská 61/33,
Děčín lv-Po&ok_Ly, 40502 Děčin

':-.:rrjj 
t snesení soudu o nařízeni v.ýkonu r:ozhod. zřizením soud. zást3.qího přáva okresniho
solidE Ý Děčině §p.zn.: 8E-30/2o11 -9 zé dne 31.03.2011. Pr:á]rní rnoc ke dni
20 . o,1 . 2o)"a .

z-646l/2017-531
:.i'.,.j] n: daiu Podle právní úpřavy účinné v době vzniktr pŤáva

w)
o zástaEí p!áÝo z rozhodnutí správniho orgánu

k zajištění daňolJ.ých Pohtedávek vé v,iši 317 025,- Kč s příslušenstvill
ťínanční úřad v RusL,u]:ku, Fřentiška ,}édnotka | 2581/10 z-623'7 /2071-531
Nohy 845/2, RuíĎuŤk 1, 40801
Runburk

i].,:jij Rozhodnutí spřávce dané o zŤízeni zástavního práva (§ 72 zák.č,337/1992 sb.'
Finančn.iho úřadu v Rulnburku ó.j,2 5a282/oa / 17 9923 / 6oao ze dJle 27.06.2008. P.ávní
Eoc ke dni 16.09,2008.

z-75a3/ 20B8-537
.,]._:,l]í r'datu Podle pŤávní úpravy úěinné rř době vzniku p.áva

x)
o zástawrí právo z Ťozhodnutí spťávniho oŤgánu

k zajištění daňov"ých pohledávek ve a-ýši 39 995,- Kč s příslušensLvím
Finanční úřad v Rlulburku, EŤantiška Jednotká: 2581/10 2-6231/2017-531
Nohy 8{5/2, RumbuŤk 1, 40801
Runbuřk

i_s.ir],: Rozhodnutí správee daĎě o zřízeni zá9tavního PŤáÝa (§ -]2 zák.č.33'l /1-992 sb.) čj,:
!0639/01 /179923/ 623L ze dne 06.02.2007, PŤálrní lloc ke dni 15,05.200].

z-3,1o5/2o0,1-531
i_-f..:j ,i datu podle přá\rní úpravy účinné v době Ýzniku p.áva

y)
o zástavni pŤávo exekutolské

k zajišténí pohlédávky Ve v,ýši 25 791,60 Kč s příslušenstvj_ro
Kolneřěni banka, a.s., Na příkopě ,]ed.otka: 2581,/10 z-L411-/2o11-53í
969/33, stařé Město, 110oo Přaha 1,
Rč/Ičo:4531?B54

,_i-.::nl Exekuční přikaz o zřízeni exekutolskéhó zástavniho pr]áva ná nemolritosti
Exekutořského úřadu chonutov č.j, 135Ex-1o82/2ao9 -1-5 ze dné 04.01.2o11. Přávní noc
ke dni 08.03.201]".

z-1477,/2o17_537
;r]'.j: i datu podle prálrní úpŤaÝy účinné Ý době vžniku přáva

z)
o Zásta\.ni právo exekuto.ské

k zajišlění pohledávky ve v,ýši 40 360,42 Kě s přistušensLÝim
Kome.óní banka, a.s., Na příkoPě Jédnotka: 2581/10 2-1470/2011-531
969/33, staŤé Město, 11000 Pťaha 1,
Rč/Ičo;45317o54

]-]]ia].jr Exekuční příkaz o žřízení exekutso.ského zástavního přáva na ne&ovitosti
Exekuto.ského úřadu chomutov ó,j. 735Ex-!229/2009 -8 ze dne 04.01.2011. PřáÝní moc
ke dni 08 .0 3,2011.

z-141o/2011-531-
_'i..:'; jjj i. datu podlé gřávní úPřalY účinné v době vzniku práva

sdnka ó z l0
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aa)
o zástawi P.ávo exekutolské

k žajišténi pohtedáÝky ve Ýýši 24 o25.61 Kč s přísfušenstviú
Korieřč§i banká, á.s,l Na příkoPé lTédnotka i 2581,/10 z-1469/2o1a-53L
969/33, staré Město, 11000 P.aha 1,
Rč/]čo l 45317054

i.rs.].: Exekučni Přlkaz o zřízéni exekutorského zástaÝníbo práva na nenovilosti
lxekutolského úřadu cboRotoÝ sp.zn. 135Ex-2274/2o1o -12 ze dné 04.0r.2011. PŤáÝ.!i
noc ke clni 08. 03.2011.

z-l469/2o1a-53,
?.í..11 '.: óAtu podte P.á\r§í úpŤáÝy účinné v doE vzniku Práva

ab)
o zástawi p.ávo exekutóřské

k zajišťéni IEhlédáÝky ve 1J"ýši 1o4 653,60 Kč s přlslušenstÝi]!.
Aqentula čéská 

'nkasní, 
§...o., ,rednotká: 2581l1o z-713a/2o1o-53l

chodovská 228l3, uichlé, 141o0
Přaha 4, Rč/Ičol 283,70210

-l,]s.lrl Exekučsí příkáz o zřizení exekutoťského zástavního PráÝa na neúoÝito§ti
§xekutorského úřadu praba 3 č,:i.: 091 EJ.-a62'12/2o1o -o07 zé dne 27.10.2010. práEí
r[oc ke alrli 12.11.2010,

z-7L3a/2alo_53!
a'..já.ii i datu podle právní úpravy úěinné v dobé vzniku pŤáýá

ac)
o zástaýní p.áÝo exekutoŤské

k zajištění pohledávky ve 9ýši 43 24al- Kč 3 PříslušensrÝí-ÍL
BeřRe! sPo}, 5 .,o., ,rinonická Jedaočka: 2581/10 2-1137 /2o1o,53a
8o4l80, Košl ře, 15a00 Praha 5,
Rč/Ičo:625827?1

!.is.ir:: Exekučni přikaz o zřizení éxekutolskébo zástavního přá1ra na nenovitosti
Exekuto.ského úřadu P.atla 3 č.j.: o9l Ex-o14a1/ 2oao -007 ze dne 03.11.2010. P.áni
moc ké dni 19.11.2010,

z-,lL37 /2oao-53L
_.,],ie.ij i daťu Podle práÝni úpřavy úěinĎé Ý době vznika přáva

ad)
o zá§ťaÝni p.ávo exékutóřské

k zajištěni Pohledávky vé rÝši 2 000,- Kč § příslušenstvi_n
Město Bladdýs uad Lá.be-stařá Jednotka: 2581/10 z,666a/2olo-531
Boleslav, !íasalykovo r!álněstí 1/6l
Břandýs Rád í.a},eD, 25001 Brandýs
nád Lábď-sťárá Bo les láv. Rč/Ičo:
o024oo79

:j_..irj]j Exekuční Příkaz o zřízení exekutolského zástaBího Práva na nBoÝítosti
Exekuto.ského úřadu Přatta 7 č.j.: 063 Ex,us3/2ooa -2{ ze dne 25.08.2010. Prání
lnóc ke dli 06.o9,201o.

z-666al2oLo-331
.D.:.á.ii .i datu podle přáWí úp!áÝv účinné v doÉ vzniku přáÝa

a€)
o zástáÝní přáÝo exekutorské

k zajištění pobled.ávky ve výši 12 219,50 Kč s Příslušenstvi$
sulKo s. Ť. o., českosrovenské .Ťednotka: 2581/10 z-565012010-531
ar:dídy 981/41, ]8901 zábřeh,
Rč/Ičo:47976969

'r-šii]|.- 
Exel.učn1 příkaz o zřízeni exékutoŤské}to zástavniho pŤáva na nemovitosti
Exekutořského úřadu Přé.ov ó.j.: 103 Ex-23431/2alo -14 ze dne 06.10.2010. P.áhí
noc ke dDi 2L.1o,2o1o.

z-565o/20lo-53L
a--i,:.i. í datu podlé pŤávní úpŤavy účinné v době vzni]<u práva

Výše uvedená zástavní práva zaniknou ve smyslu ustanovení § 337h odst. 1 o.s.ř. dnem právní moci rozvrhového
usnesení.

vIL

Eventuelní záVady, které prodejem nemovitých věcí v držbě nezaniknou, jsou věcná břemena, {měnky a nájemní,
pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitých věcí v držbě nezaniknou:

Takovéto závady nebyly ziištěny.
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vIII.

Soudní exekutor rryzývá každého, kdo má k nemovité l,ěci nájemní či pachtovni právo, výměnek nebo věcné břemeno
nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno pod bodem Vll. tohoto usnesení, nejde-li o ná.jemce byu.
l,ýměnkáře, je-li součástí výrlěnku právo bydlení nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takov.; prá\,o
soudnimu exekutorovi oznámil adoložil ho listinarni, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě
zemědělského pachtu koncern pachtovniho roku.

lx,

Vydražitelje opíávněn převzít vydraženou nernovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o
příklepu. o tom je \Tdražitel povinen vyrozun]ět soudního exekutora. Vydražitel se stává Vlastnikem lrydražené
nemovité věci s příslušenstvim, nabylo-Ii usnesení o příklepu právní moci a zaplatilJi nejvyšší podání, a to ke dni
vydání usnesení o přiklepu (§ 336l odst. l a 2 o.s,ř,),

x.

Soudní exekutor upozoniuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprál,něný, ti, kdo do řízení přistoupiIijako další
oprávnění, a další věřitelé povinného, domáhat uspokojeni jiných r,ymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zástavnim prál,enr, než pro které byla nařizena exekuce, jestliže je přihlási nejpozději do zahájení
dražebniho jednáni, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokážou-li .je příslušnými
listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebojejího příslušenstvi nebrrde uvedena, se nepřihlíží (§ 336fo.s.ř,).

xL

Soudní exekutor vyeývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízeníjako další oprávnění, a ostatní věřitelé povinného,
kteří poždují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 336ť o.s.ř,), aby soudnínlu exekuto.ovi sdělili, zda
žádají zaplacení s1,1|ch pohledávek, a upozorňuje, že nepožádaji-Iio zaplacenípřed zahájením dražebn ího jednání, mťrže
r,rydražitel dluh povinného vůči nim převzít (§ 336g o.s,ř,).

xIL

Soudní exekutoí yyzývá každého, kdo má právo. které nepřipoušti dražbu (§ 267 o,s.ř,), aby je uplatnil u soudu a aby
takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájenim dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak kjeho právu
nebude při provedení výkonu roáodnutí přihliženo.

xlII.

Soudní exekutor upozoniuje osoby, které maji k nemovité věci předkupni právo nebo Výhradu zpětné koupě. že ho
mohou uplatnitjen v dražbějako dražitelé a že udělenirrr příklepu předkupní právo nebo l!,hrada zpětné koupě zanikají,
nejdeJi o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby. předkupní právo vlastníka
stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, která udělením přiklepu nezanikají,

Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní práVo, musí je prokázat nqipozději 2,1 hodin před zahájenim
dražebn ího jedn án í. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastni dřažby rozhodne usnesením, zda předkupní právoje
prokázáno. Proti ton]uto usne§ení není odvolání připustné,

Po uděleni příklepu se vl,dražitel může ujmout držby vydražených nernovitých včcí, o čemž.je povinen uvědomit
e.\ekutola.

xIV"

Jako dražitel se může elektronické držby účastnit pouze osoba, která je regi§trovaným dlažjtelenl pro dražby
probíhajicí na portálu r,r,]vrl,,exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbč se na portálu w$,w.exdťazby.cz přihlásí
a na účet soudního exekutora zaplatí dražebníjistotu ve výši slanovené touto díažební vyhláškou ve q,roku V.

Registrovaným držitelem se stane každá osoba (flzická i právnická), kter,á sejako dražitel registruje na portálu
w\\,w.exdrazby.cz, a to bud' změnou již dříve provedené Základní registrace na ,.Registraci dražitele" \, sekci Můj účeť',
nebo se rovnou.jako dražitel registruje v sekci ..Registrace",

Registrovaný drazitel prokiiže svou totožnost ,.Dokladem o prokázání totožnosti regislřovaného dražitele pro dražby
probíhajicí na portálu www.exdrazby,cz" (dále jen ,,Doklad o prokázání totožnosti''), jehož formulář je umístěn na
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portálu www.exdrazby.cz v sekci ,,Můj účeť' nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu
www.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 proki2ání totožnosti musí být úředně ověřen. V připadě právnické
osoby, obce, vyššiho územně samosprár,rrého celku nebo státu musi být Dok|ad o prokázáni totožnosti podepsán osobort

uv9denou v ust. § 21, 2la a 2lb o.s,ř., jejíž oprávnění musi být prokrázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo
jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena. V připadě elektronického doručování musí být řádně
vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprár,rrění jej podepsat, převedeny do
elektronické podoby formou autorizované konyerze dokumentů. Doklad o prokižání totožnosti nesmi být ode dne jeho

vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší šesti měsíců.

Doklad o prokáziini totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel
soudnimu exekutorovi některým z těchto způsobů:

a) uložením na portálu www,exdrazby.cz v sekci "Mťd účet";

b) zasláním prosťednictvím veřejné datové sítě, a to bud'na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu
podatelna@exekutor-plasil.cz, anebo do datové schránky soudního exekutoťa - ID: hjng8vk

c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence.

xv.

Vyjma dražitelťr, kterým svědči předkupní právo, nemohou dražitelé v elekťonické držbě činit stejné podání. Další
podání tedy musí být vždy vyšší než předchozi učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické dražbě lrrbec
přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost přihozů, by.t k nim došlo ve zlomcích \,teřiny.

Pokud by přesto došlo k akceptaci stejného příhozu zájemců a nebude-li možno udělit příklep zájemci s předkupnírn
právem, pak exekutor určí příklep Iosem.

V souladu s ust.§ 3360 odst. 2 písm. d) o. s. ř., soudní exekutor určuje, že v případě stejného podání bude určen
vydražitelem ten dražitel, který toto podání učiní jako prvni (bude jako první systémem elektronické držby přijato a

potvízeno). Z tohoto důvodu bude dražiteli, který by hodlal učinit stejné podarrí jako již dříve učiněné (a nesvědčí mu
předkupní právo), systémem pouze oznámeno, že toto podání nemťtže mit účinky, na základě kterých by se mol stát
yydražitelem. Další podání tedy musi být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, přičemž jednotlivá podání se
zvyšuji minimálně o 1.000,00 Kč. Pokud by přesto došlo k akceptaci stejného podání více dražitelŮ (byly by systémem
přijaty v naprosto stejný okamžik) a nebude-li možno udělit příklep zájemci s předkupním právem, pak exekutor určí
vydražitele losem.

Předchozi odstavec neplatí pro držitele, kterým svědčí předkupní právo v případě, že bude učiněno stejné podání

dražitelem, kterému svědči předkupní právo a nebude učiněno podání vyšší. bude udělen příklep dražiteli, jemuž svědči
předkupní právo.

,,ostatní účastníci dražby, to je oprávněný, povinný, zástamí věřitelé, jakož i právní ástupci těchto osob mohou
průbéh elektronické dražby sledovat na ákladě elektronického přihlášeni na poňál rlrvrl .exdrazbr,-cz, do oddílu

,,ostatní účastnici dražby", elektíonická adresa: lrttn:,'l'§rvrr,,crdt,azbv,cziinder.php']a-|eqistrace&aa,-do, kde budou
postupovat podle návodu. Pň přihlášeni do tohoto oddílu mu§ijmenované osoby postupovat následujicím způsobem:

,,Registrovaný ostatní účastník" dražby musi prokázat svou totožnost. Podpis registrovaného,,ostatního účastníka
dražby" na dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen, V případě právnické osoby, obce, vyššího územně
samosprávného celku nebo státu musi být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 2l, 2la a
21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být proklázáno Iistinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná
moc musi být úředně ověřena_ v případě elektronického doručování musí být řádně vlplněný a podepsaný Doklad o
prokázání totožlosti a listiny prokazující oprár.rrění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby fornlou
autorizované konverze dokumentťl. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplněni registrovaným

,,ostatním účastníkenl dražby" ke dni konáni této dražby starší šesti měSíců,

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí ,,ostatni účastník dražby"
soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

a) uložením na portálu rwwv.exdrazby,cz v sekci "Můj účet";
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b) zasláním prosťednictvím veřejné datové sítě, a to bud'na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu
podate|na@exekutor-plasil.cz, anebo do datové schránky soudniho exekutora - ID: hjng8vk

c) zaslánim vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence."

Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podání v dražbě
a r"ýše nejlryššího podáni. Od okamžiku tohoto zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení
příklepu |hůta 2 hodin, ve které mohou vznést námitky proti uděleni příklepu. V případě, že budou podány námitky
ploti udělení příklepu, roáodne soudni exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické
dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražby r}.voláním předposledního podání - toto
lryvoláni bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení roáodnuto
odkdy a dokdyje možno činit další podání.

Usnesení o přík|epu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické držby a doručí se osobám dle § 336k
o,s,ř,

P ouč e n í: Proti dražebni vyhlášce mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupilijako další
oprávnění, povinný, a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo,.věcné právo nebo nájemní právo. Odvoláni l
ze podat ve lhůtě do 15 dnů od jejího doručení ke Krajskému soudu vUstínad Labem prostřednictvím podepsaného
soudního exekutora, Odvolání jen proti qirokům uvedeným ve ťroku I., ll., VI.,VIII., lX., X., XI., XIl., XIII a XIV.
neni přípustné.

Jako dražitelé nesmí Wstupovat §oudci, zaměstnanci soudŮ, zaměstnanci Exekutorského úřadu Praha 7,
povinný, manžel povinného, }Ydražitel uvedený v § 336m odst. 2 o.s.ř. a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní
předpis. Vydražitel, který nezaplatí podání ve lhůtě stanovené v usne§ení o příklepu, která počíná dnem právni
moci příklepu a nesmí být delší než dva měsíce, event, ani v dodatečné lhůtě kterou mu určí soudní exekutor a
která nesmí být delší než jeden měsíc, je povinen nahradit náldady, které státu a účastníkům vznikly
y §ouvislosti s dalším dražebním jednánim, škodu která rznikla tím, že nezaplatil nejlyšší podání, a byloJi při
dalším dražebním jednání do§aženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky §e

započítá ji§tota složená \ydražitelem (§ 336m odst.2, § 336n od§t l o.s.ř.).

Jestliže odvolací soud usnesení o příklepu změní, tak, že se příklep neuděluje, rTdražitel, který se ne§tal
vlastníkem lydražené nemovité věci, je povinen ji vrátit povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou
mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.

Y Praze , dne 2'7 .8.2014

JUDr. Vladimir Plášil, v.r.
soudní exekutor

L. S,

Za správnost vyhotovení:
Bc. Hajznerová J.
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Vladimirem Plášilem

Vl+ňšnnrr il§*: 2.?r _cj_?!1,!*

JUDr. E§{::lffi'ffi;l-".
Vladlm l r :;i,ijJ"tiá:i:i:i]]",."ji,

PlaSll 3::!,!".iť3yťiiTii8..,,.
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