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Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk
se sídlem Masarykovo nám, 4414,789 01Zábřeh na Moravě

tel: 583 550 263
fax: 583 411 350
úřední hodiny: Po - Čt 8 - 12 hod., 13 - l6 hod, Pá 8 - 12 hod

IČ '12043202. DIČ: CZ7803l3568l

ID Datové schránky 9ikgf4b
e-mail: urad@exekucesumperk.cz

u.llv,exekucesumperk.cz

č.1. tll nx ozo+slrr-oz+
zn. opr. 3068l96833

USNESENI

Soudní exekutor Mgr. l\tarcel Kubi§, Exekutor§ký úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo rlám. 44/4,789
0l Zábřeh na Moravě pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 22.3.201l,
ěj. 46EXE366412011-9, které nabylo právní moci dne 3.8.20l l, kteFým byla nařízena ex€kuce podle lrykonatelného
platebniho rozkazu Okresního soudu v Děčině č. j. 25 EC l91l20l0-5 ze dne 25.2.2010, ktený nabyl právni moci dne

t0,9,20l0, vykonatelného dne l0.9.20l0 ve věci oprávněného Ceská podnikatelská pojišt'ovna, a.s., Vienna
Insurance Group, Pobřežní čp.665 / čo,23, l86 00 Praha 8 - Karlín, tČ:63998530, práv. zast. JUDr. Michal
Marcinka, advokát se sídlem Ladova čp.389 / čo.10,779 00 Olomouc - Hejčín proti povinné Denisa Kolnerová,
bytem Vrchlického čp.29,13, Varnsdorí 407 47, lC:. 72664568, nar. 18.8.1979 pro Jistina 3 523,00 Kč s
příslušenstvím, vydává

Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby nemovi!ých věcí

I.

Dražebnijednáni se koná prostředrrictvím €lektronického systému dražeb na adrese:

§"rv}v.okdrazby.ez

obhlídka není nařízena.

Zaháiení elektronické dražby: dne 7.5.20l5 v 13:30 hod

Ukončení e|ektronické dražby: nejdříve dne 7.5.2015 v l4:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé čini podáni (§

336i odst. 4 zákona č.99/1963 Sb., občanský soudni řád, ve znění do 31.12-20|2 (dále jen,,o.s.ř.")) - bude-li v
poslednich pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončeni dražby uěiněno podání, má se za to, že dražitelé stále
ěiní podání a okamžik ukončení dnžby se posouvá o pět minut od okamžiku uěinění podání. Budou-li poté Činěna
další podání, postup d|e předcházející věty se opakuje. UplyneJi od posledního uěiněného podáni pět minut, aniž by
bylo učiněrro další podání má se za to, že dražiteléjiž neěiní podáni a dražba končí ( § 336 odst. 2 písm. c) o.s.ř.).

II

Předměten dražbyje následujíci spoluvlastnicloý_p_odíl p,ovinn9 9:glko§ti % na nemovité věci a jejich příslušenství:
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zeeědělský púdni

Ťsd. dris

přislušenství:
- oplocení - drátěné pletivo v ocelol]ch rámech na oceIoqlch sloupcích a betonové podezdivce
- oplocení- dřevěné latě na ocelor,ých sloupcich a betonové podezdívce
- vrata dřevěná
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- vrátka dřevěná
- Zpevněné plochy (betonové)
- opěrná zidka (kamenná)
- studna
- přípojky lS

lII.
Výsledná cena dražených nenrovitých věci s příslušenstvim činí částku 265 000,00 Kč,

Iv,
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin q7sledné ceny nenrovitých věcí s příslušenstvinr, tedy na částku
l7ó 700,00 Kč.

v.
Výše jistoty se staIlovuje na částku 15 000,00 Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitýclr věcí jsou povinni zaplatit
jistotu nejpozději 2 drry před dražbou y hotovosti v Exekutorském úřadě Šumperk, soudního exekutora Mgr. Marcela
Kubise nebo na účet 43-55407l0217/0l00 vedený u Komerční Banky, a.s,, variabilni syntbol l10204511, jako

specifický symbol použije zájemce rodné číslo nebo lČO. K jistotě zaplacené tímto zpŮsobem lze přihLédnoutjen tehdy,

bude-li do zahájení dražby zjištěno, že došla na účet soudnílro exekutora- Do elektronické dražby budou připuštěni jen

dražitelé, kteří zaplatí dťažební j istotu.

VI.
Práva a závady spojené s draženými nemovitýnri věcmi: Na dražených rremovitých věcech neváznou žádná práva ani
závady.

VTT

závady, které prodejenr nemoviqích věci v dražbě nezaniknou, jsou věcná břenrena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy,

nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž ájem společnosti ryžaduje, aby nerrrovité věci zatěžovala i
nadále (§ 3]6a odst, l písm. c) o.s.ř,).
Na dražených nemovitýclr věcech nejsou žádné závady, které nezanikrrou dražbou.

VIIL
Vydražitel je oprávněn převzít \Tdťažené nemovité věci s příslušenstvínr dnem následujícím po lydání usneseni o

přikl€pu, o tom je !rydražitel povinen q-rozumět exekutoía. Vydražitel se stává vlastník€m vydražených nemovit}ch

věcí s přislušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právni moci a zaplati1-1i nejvyšši podáni, a to ke dni vydání usneseni

o příklepu (§ 336l odst. l a 2 o.s.ř.).

IX.
Po nabyti právní moci usnesení o příklepu a doplaceni nejrryššího podání následuje zápis do katastru neinovitostí. K
zaplaceni nejvyššiho podání určuji lhůtu l5 dní, která počne běžet právni mocí usneseni o přiklepu, Nejlryšší podáníje

třeba zaplatit na účet exekutorského úřadu 43-55407l0217/0l00, variabilní symbol l202045ll nebo složeninr Částky v
hotovosti u exekutorského úřadu proti potvrzení. NebudeJi nejlryšší podání zaplaceno vČas, bude nařízena opětovná

dražba, s lryloučením tolro rydražitele, kteqi své nejlryšší podání v minulosti nezaplatil.

x.
Při rozvrhu rozdělované podstaty se nroIrou oprávnětlý a ti, kdo do řízení přistoupilijako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokojení jiných pohledávek za povinným přiznaných vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo
jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. ř. anebo pohledávek za povinným zajištěných zástavnim právem na prodávaných
nemovitých věcech. než pro které byl nařízen tento qikon rozhodnutí, jestliže je přihlásí u podepsaného soudního
exekutora nejpozději do zahájerrí dražebního jednáni. Oprávněný a ti, kdo do řízeni přistoupili jako další oprávnění,
mohou své pohledávky za povinnýtn přihlásit, jen jestliže jim byly přiznány lrykonatelným rozhodnutiln, snrírem nebo
jinýtn titulem uvedenýnr v § 274 o. s. ř_ po právní n]oci usnesení. ktenýnl by] nařizen qíkon rozhodnutí prodejem qýše

uvedených nemovitých věci. V přilrlášce nrusí být uvedena rryše pohledávky, jejíhož uspokojení se věřitel donláhá,
a požadovaná výše příslušenswí této pohledávky. K přihlášce musí býa připojeny listiny prokazující. že jde

o pohledávku přiznanou vykonatelnýn rozhodnlltim, smírem nebo jiným titulem uvedeným v§274 o.s.ř. anebo

o pohledávku zajištěnou zástavnilrr právem na prodávaných nemovit}clr věcech. K přihlášce, v níž nebude uvedena lýše
pohledávky nebo jejího přísIušenství, exekutor nebude přihlížet.

xt.
Exekutor ly4ivá oprávněnéIro. ty, kdo přistoupili do řizení jako další oprávněni, a ostatní věřitele povinnéI1o, kteří
přihlásili nebo podle lýroku lx, tohoto usrresení, přilrlási u podepsanélro soudniho exekutola své pohledávky

za povinnýrn, aby sdělili exekutorovi, zda žádali zaplaceni svých pohledávek, Nepožádaji-li o zaplaceni před zahájením
dražebniho iednání, nůže lrydražitel dluh povinného vůči nim převzít. Převzetínl dluhu nastoupí vydražitel namísto
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povinného; souhlas věřitele se přitom ne\yžaduje, JeJi pohledávka, do níž nastoupil \Tdražite| místo povinného jako
dlužník, zajištěna zástavním právem na prodávaných nernovitých věcech, působí ástavní právo vůči vydražiteii,

xII.
Přihláška pohledávky musí dojít exekutorovi nejpozději do zahájení elektronické dražby (§ 336o odst. 2 písm. f) o.s.ř.),
Později došlé přihlášky exekutor odmítne.

XlIt.
Exekutor lryzývá každého, kdo nrá právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové
uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, žejinak kjeho práw nebude při
provedení {konu rozhodnutí přihliženo.

xl\r.
osoby, které mají k nemovitým věcen předkupní právo, je molrou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé, a to nejpozději
do zahájení eIektronické dražby. Udělenírn přiklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li osobajiž svědčí předkuprrí právo
toto právo uplatnit při dražbě, musí je uplatnit nejpozději ve lhŮtě slrodrré pro uhrazení dražební jistoty (v této lhŮtě
musí být uplatnění předkupního práva včetně důkazů doručeno soudnílnu exekutorovi), Soudní exekutor ještě před
zahájením vlastní dražby rozhodne, zda předkupní právo je prokázáno. Dražitel s připuštěným předkupním právem bude
v systénlu v elektronickém systému dražby omačen zelenou lrvězdičkou. Proti tomuto usnesení není odvolání přípusné,

xV.
Registrace dražitelŮ (§ 336 odst.2 písrn. a) o.s.ř.) do systému elektronických dražeb probíhá prostřednictvím webového
formuláře na adrese tl.rwv.crkdrazby,cz, sekce Registrace/Přihlášení.

XVl.
ZpŮsob elektronické dražby (§ 336 odst.2 písm. b) o.s.ř.):
l. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu urrt.okdrazby.cz .

2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako drťitel, Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený uživatel
portálu \rww.okd.azby.cz účastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo podat námitky proti udělení
příklepu.

3. Držiteli nebo povinnému, ktery nesplňuje technické podmirrky pro registraci a následnou držbu, exekutor unrožní
na předchozí písemné lyžádáni v sídle úřadu přístup k technickérrru q,baveni,

4. Na portálu wtrv.okdrazb.v.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitou věc, kterou chce
dražit. Do dražby se ověřený uživatel portálu nrusí přilrlásitjako dražitelještě před zahájením dražby.

5. Z administrativních důvodů doporučujerne přihlášení k dražbě.již současně s odeslánírn dražebni j istoty. Již v tento
okamžik musí držitel zvolit, Zda bude dražit jako plostý dlažitel nebo dražitel s předkupnírrr právem, aby bylo
možné jeho předkupní právo před dražbou ověřit a povolit. Postup pro přihlášeníje patmý z dražebního manuálu v
sekci ,,Jak dražit" na portálu www.okdrazby,cz. Po zahájení dražby není možné přistoupení dalších dražitelŮ,
kteří se do zahájení dražby nepřihlásili!

6. Po připsáni dražebnijistoty na bankovni účet exekutora a splnění podmínek účasti na držbě dle dražební vyhlášky
je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat,

7. V termínu pořádání samotné dražby již přihlášený dražitel u konkrétní dražby pod svým uživatelským jmenem a
heslem může od okamžiku zahájení dražby přihazovat,

8. Za shodné podání se považuie podání učiněné nejméně dvěrna dražiteli ve shodný okamžik. Tzv. ,,dorovnávání" na
podáníjiného dražitele není přípustné. To neplatí pro dražitele, kteným svědčí předkupní právo - v případě. že bude
učiněno stejné podání dražitelem, kterénru svědčí předkupní právo a nebude učiněno podání lryšší, bude udělen
přiklep držiteli jemuž svědči předkuprri právo.

9. Způsob určeni lrydržite|e v případě podle § 336j odst, l věta druhá o,s.ř,: Při shodě podání bude vydražitel určen
losem. Los nrezi osobarrri s předkupnírrr právem. které učinily shodné podání se činí elektronickým losenr z čísel l až
99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektrorrické dražby nejdéle ve lhŮtě 5 minut. Dražiteli s vyššim
lalosovaným čislem bude udělen přiklep,

l0. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel qpíše částku přihozu (nrusí blh stejná či lyšší než stanovený
mininrálni příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou nrenši než minimální příhoz nezobrazí a má se za
to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podáni učiněno a zobrazi se jako nejvyšši podání spolu
uživatelským jrnénem dražitele, ceIkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu.

l l. Po skončení dražby ozláT tí exekutor prostřednictvínr systému elektronických dražeb osobu, která učinila nejvyšší
podání v dražbě a r,iýši nejvyššího podání,

12. Od okamžiku oznámeni osoby, která učinila nejlyšší podání a laši nejlryššího podáni, běží osobám, které maji
právo vznést námitky proti uděIení přiklepu, lhůta 5 minut. ve které mohou vznést námitky proti uděleni přiklepu. V
případě, že budou podány nánritky proti udělení přiklepu, roz|rodne exekutor o těchto nánlitkách usnesením. které
zveřejní v systénlu elektronické dražby. V případě, že budou nárrritky shledány dŮvodnými, pokračuje dražba
vyvolánim předposledního podáni; v opačnénr případě exekutor uděli příklep,
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l3. Dražitelům, kteqím nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená j istota po skončení dražby, Dražební jistota se nevrací
tornu dražiteli, který podal námitky proti uděleni příklepu, a to ž do doby, než usnesení o příklepu nabude právní

moci.
l4. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a doruČí se

osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 3360 odst.2 písm. e) o.s,ř.)

Poučení: Proti tomuto usneseni mohou podat odvoláni oprávněný, povinný a osoby, které mají k nemoviqýn
věcem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a to t5.dnů od jeho doruěeni
prostřednictvím soudniho exekutora. O odvoláni rozhoduje Krajský soud v Ustí nad Labem. OdvoIání
jen proti riirokům I., Il,, vl,, VIII., Ix., x., x, XII., XIII., xlv, xv a XvI. tohoto usnesení není
přípustné.

V Zábřehu dne l9.3.20l5
Mgr. Marcel Kubis

soudní exekutor

Za správnost ýyhotoýení :
Mgr. Bc. l'rána Paýel

Dražební whláška se dorLtčuie: lx oprávněný, lx dalši opfávnění, lx povinný, lx manže| povinného, lx osoby s
předkupním právem, věcným právem, nájemním právem, lx osoby, které přihlásily lrymahatelné pohledávky, lx osoby,
které přihlásily pohledávky zaj ištěné zástavním právem, lx finančni úřad, lx obecní úřad (\,f,"věsit na úřední desku), lx
orgán oSSZ, lx zdravotní pojišťovna, lx katastrální úřad, lx obecní úřad obce s rozšířenou pŮsobností, vjehož obvodu
je nemovitá věc (lryvěsit na úředni desku), 1x qvěšení na úřední desce

Poučení:
pohd I/ám byl tenlo dokumenl doručen bez otisku razítka a bez podpistt, jedná se o dokume/lt doručoýdný plostřednictvím
proyozoýatele poštolkích stužeb, který je ptatký i bez těchto náležitostí- ProyozoNdtelem poštoýních shtžeb je Česká pošta. s.p.,

organizační jednotka Postsenis, Dle ust. § l7b stavotského předpisu Exekubrské konory České republílq - kancelářsbý řád, k
pisenné žádosli účastnika, kterému byt tistinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou pošíou na elekronickou
adresu uyedenou y žádosli písemnosí y)hotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § l6a nebo se předá účastníkovi'v sidle
í!řadu na technickén nosiči dal
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