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Číslojednací: 085 Ex 10852/11-143

Usnesení
o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Soudní exekutor Jl,Dr, Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se síd]em Pod Pekárnami 245110, 190 00 Plaha 9,

www.exekucepraha.cz, pověřený provedením exekuce na zá}ladě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k
jejímu provedení č.j. 47 ExE 62231201,1,-11, Ze dne 27.2.2012, které vydal okresní soud v Děčíirě, kterým byla nařízena
exekuce k návrhu
oprávněné; Česká sp,ořitelna, a.s.,RC Ústí nad Labem, Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha 4,IČ 45244782
pioti povinnému: riŘí pnorcŠ, rvaNA oLBRACHTA 1831,40747, VARNsDoRf, nar. 25,06.1953, IČ 75174049

k uspokojení pohledávky opíávněného ve výši ..154144,)0 Kc s pňs]ušenstvim

rozhodl na zák]adě § 52 a § 69 zákona č. 120/2001 sb. ve znění předpisů účinných do 31.12.20i2 (exekuční řád)

takto
Kprodeii nemovitých věcí ve vlastnictví povinného postižených exekučním příkazem soudního exekutora č.j. 0B5EX
10852/11-28, který nabyl právní moci dne 3.12-2012, se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává
tat0:

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
V souladu s ustanovením § 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném <lo 31.12.2012, dále jen

,,o.5,ř." se nařizuje jednání k provedení dražby nemovitých věcí povinného a stanovím:
I.

Nařizuje se elektronická dražba. která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb
na adrese portálu

httP://ur1 u.exdrazby.ez

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den - pondě|í 29.06.2015 v 10:00hod., od tohoto

okamžiku mohou dražiteJe činit podání.

Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den - pondělí 29.06.2015 ve 13:00hod.. lražba
se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). BudeJi v posledních pěti minutách před

staloveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budouli poté čhěna další podání, postup dle předcházející
věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že
dIdžitelé již nečiní podánr a dražba konči,

II. Draženy budou rrásledující nemovité věci ve vlastnictví povinného: JlŘÍ PROKŠ, IVANA
OLBRACHTA í831, 40747, VARNSDORF, nar.25.06,1953, lČ 75174049.

Nemovité věci zapsané na LV 1788, kat. území Varnsdorf, obec Varnsdorf, okres Děčín
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se všemi součástmi a příslušenstvím, které jsou wořeny: - venkovními úpravami, trvalými porosty, dř€věnou
kolnou.
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Shora uvedené nernovité věci s přístušenstvím a součástmi tvoří jeden funkční celek a budou draženy společně jako jeden

kompLeX,

I. Jako dIaalc! se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovan]ým dražitel€m pro dražby
probíhající na portálu tr.r.rv,extlrazlrv.cz. prokáže svou totožnost, k této dřažbě s€ na portálu lltv.exdrazby.cz přihlásí
a na účet soudního €xekutora zaplatí dražební jistotu ve \iýši §tanovené touto dražební rytrláškou v čl. VL.

Regis/jrovaným ilražitelem se stane každá osoba (fyzická iprá\,nická), která se jako dlažitel registruje na poitálu

lvwrv,eridrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registlace na -Beg!§gaei 
jlažllqlc: v sekci ,!!ůj_t!čc!l nebo

se ro\,nou jako dťažite] Iegistruje v sekci ..Registrace"._

Registrovaný dtažitel prokáže svou totožnost ,,Dokladem o píokázání totožnosti registíovaného dražitele pro driby probí}ající
na portáIu rr,l,,tv.erdiazby.cz" (dále jen ,,Doklad o prokázání totožnosti"), jehož formrrlď je umístěn na ponálu

r.l,rr,rr,,exdrazb!.lz v sekci _![ůj_t!čc!1 nebo v informačním bannenr detailu této dražby na ponalu \,§'r' ,e\dlnzb\.,cz umístětrého

v sekci -ryIqisltažly: poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko ,, Přihlásit se k dražbě".

Podpi5 Registrovaného dŤažitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úřeíbě_o]aďc!_V případě právnické osoby, obce,

lryššiho úzenrně samosprávného celku nebo stáiu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21,

21a a 21b o_5.ř,, jejíž oprár,rrění musí být prokázáno iistinou, jež rnusí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná

moc musí být úředně ověřena.

V případě e]ektroDického doručování musí být řádně vyplněný a podepsarlý Dokiad o prokázání totožnosti a listiny prokazující
oprár,rrění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby foímou autorizované konveze dokumentů. Doklad o prokúání
totožnosti nesmí být ode dnejeho lTplnění Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby sta*í šesti měsíců,

Doklad o prokázálí totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registíovaný uŽivatel soudnímu

exekutorovi někter.ým z těchto způsobů:

a) uložením na portálu $nvw.exd.azb.v,cz v sekci "Můj účeť',

b) zasláním plosůednictvím veřejné datové §ítě, a to bud' na adresu elektronické podatelny exekutorského úřadu g:

podatelnaíaDexekuceDraha.cz, anebo do datové schránky soudního exekutora - IDiqizg82q,
c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence,

d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Praha 9, Pod Pekárnami 245110, 19000.

IV. Výsledná cena dražených nemovitých věcí určená usnesením soudního exekutořa čj. 085EX 10852/11,
133, činí částku celkem: 801.000,-Kč.

V. Nejnižší podálí se stanoví ve Výši dvou třetin výsledné ceny dražených nemovitých věcí a jejich

příslušenství, pŤáv a jiných majetkových hodnot, tj. na částku celkem: 534.000,-Kč.

VI. Výši dražební jistoty určuji (mlx. třemi čNrtinlmi nejnižšího padónl na Částku 50.000,-KČ. Zájemci o kouPi

dražených nemovitých věcí jsou povinni složit jistotu před dražbou, a to v hotovosti do pokladny exekutorského Úřadu

nebo na účet soudního exekutora č_ 1251007551/5500, vedený u Raiffeisenbank pod valiabilním symbolem, kterým je

rodrré číslo fyzické osoby _ účastníka dražby nebo IČO právnické osoby , účastníka dražby a specifickým symboiem,
kte|ým je číslo jednací bez lomítka, tedy 1oB5211. K platbě na účet soudnfio exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-
li před zahájením elektronické dražby zjištěno, že na účet soudního exekulora také došla. Platba musí být provedena p8<!

variatlilnínr s},rnbotem, kterým bude rodné číslo nebo lČ zájemce o koupi dražených nemovitých věcí. Dražitel na

portálu \ťh,\t ,cxdrazb\,,cz, prokáže svou totožnost způsobem uvedeným v čl. III. této vyhlášky a přihlásí se k této dražbě,

a s uvedením variabilního symbolu, kterým bude v případě právnické osoby její identifikační čísio a v případě fyzické
osoby její rodné číslo.

VII. Práva a závady spojené s nemovitými věcmi nebyly zjištěny.

VUI. Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, nebyly zjištěny.

IX. Soudní exekutor rozhodl, ž"e nebylo prokázáno předkupní právo k prodávaným nemovitým věcem.

Proti tomuto rozhodnutí není podle § 336e OSŘ odvolání přípustné.

X. Vydražitel je oprávněn převzit vydražené nenovité věci s přislušenstvím dnem následujícím po \Tdání usnesenl o

příklepu, O tom je \,Tdražitel povinen \ryrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem \,ydražených nemovitých

věcí s příslušenstvín, nabyloJi usnesení o příklepu právní moci a zaplati]-]i nejqršší podání, a to ke dni rrydání usnesení o
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příklepu (§ 336l odst, 1 a 2 oSŘ), K zaplac€ní nej\ryššího podání 5e stanovi lhůta jednoho měsíce, která počne běžet dnem

právní moci usnesení o přiklepu.

XL Pň rozwhu podstaty 5e mohou oprávněný, ti, kdo do řízeni piistoupili jako další oprávnění, a další včřitelé povinného

domáhat uspokojení jiných lTmahatelnýctr pohledávek nebo pohledávek zajištěrlých zástavním pťávem, než pro které byla
trařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražeblílro jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a
jejího příslušenství a prokážllije příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledáVky nebo jejího příslušenství nebude

uvedena, se nepřihlíží,

XIl. oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, jakož i ostatní věřitele povinného, kteří požadují

uspoko.jení sqých pohledávek při rozvrlru podstaty, tínrto q/zývárn, aby sdělili soudnírnu exekutorovi, zda žádají zaplacení svých
pot edávek. Nepožádajili tyto osoby o zaplacení před zahájerrím dražebniho jednání, může lTdražitel dluh povinného lruči nim
převzít (podle § 3369 osŘ). Převzetínr dluhu nastoupí lydražitel místo povinného, soul as věiitele se lrelryžaduje- JeJi
pohledávka, do níž lydražitel nastoupil místo povinného jako dlužník, Zajištěna zástavním právem na prodál'aných

nemovitostech, působí zástavní právo l,trči rrydražiteli,

XIII. Každélro, kdo má pr,ávo, které nepřipouští dražbu (§ 267 oSŘ), dmto lryzývárr, aby toto plávo uplatlril u soudu a aby

takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho prá!'u nebude

pii pIovedení exekuce přihlíženo.

xIV. osoby, které mají k dlaženým nemovitým věcenr předkupDí právo, timto upozorňuji, že toto své právo Dlohou uplatnit jen

v dražbě jako dražitelé a dále, že udě]ením přiklepu předkupní plávo zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní
právo, musí je prokázat nejpozději 24 hodin před termínem koirání držby.

XV. Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu \rr!,N.ead|azb!.llzveřejrrětra osoba, která učinila
nejlyšši podání a výše nejlyššího podání. Budcli více d.ažiteli učiněno stejné podání, bude příklep udělen tomu dražiteli, kte§;

se k účasti v elektronické dražbě registrova] dříve, Tato osoba bude zveřejněna jako osoba s nej\yšším podáním.

od okamžiku zveřejnění osoby s nejrryšším podánírrr a rryše nejlryššího podání běží účastníkům dražby lhůta přo námitky přoti
udělení příklepu v délce 12 hodin. Námitky je možné do sídla exekutorského úřadu doručit v některé z forem přeclepsané touto

lryhláškou pro Doklad o prokázání totožnosti (čl. lIL této [/hlášky). V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu,

rozhodne o nich soudní exekutor us esením, které zveřejní v systému elektlonické dražby. V případě, že budou námitky

shledány důvodnými, pokračuje dražba předposledním podáním; toto rTiše tohoto podání bude obsaženo v usnesení, kterým

bude soudrrím exekutolenr lozlrodnulo o námitkách, s ur,čením okamžiku, od kterélro je možné činit dalŠí podání- DraŽba

pokračuje do doby, dokud jsou činěna další podání (čl. I. odst. 3 této \Yh]ášky), Proti usnesení o rozhodnulí o nánitkách proti

udé'enr pirklepu nenr odvo)ani přípu,tne,

XVI. Usnesenío příklepu se v elektronické podobě zveiejní v systému elektronické dražby na portálu \1,\.r\!,,exd|azb.v,cZ a doručí

se osobán d]e § 336k o-s.ř..

XVII_ osobám, které jsou dle zákoira účastuíky této fáZe exek[čního řízení a které Dedisponují techlickýnr lrybavenim pro

registraci a následnou dlažbu, soudní exekutoť úmožní po pŤedchozí písemné žádosti přístup k technickénru \,Tbavení v síd]e

úřadu nebo na jiném dohodnutém vhodném místě. Písemná žádost musí být do sídla exekuorského úřadrr doručena nejpozději

dva pracovní drry přede dnem, ve kterém má být zahájena dražba.

orlůvodnění
Usnesením o nařízení exekuce a pověření exekutora, které vydal Okresní soud v Děčíně, pod č.j. 47 EXE 62231201,1,-11,,

ze díŘ 27.2.2012, a které nabylo právní rnoci dne 24.10.2012, byl soudní exekutor pověřen provedením exekuce proti
povinnému. K provedení exekuce vydal soudní exekutor exekuční příkaz prodejcm nemovitých věcí povinného č.j.

085Ex 10852/11_28. Exekuční příkaz nabyl právní moci dnem 3.12.2012. Výslednou cenu nemovitých věcÍ, jakoŽ i
závady, které prodejem v dražbě nezaniknou, soudní exekutor určil na zák]adě posudku znalce usnesením č,j- 0B5EX
10B52/11-133, které nabylo právní moci dne 27,11.2014.

K realizaci dražby soudrlí exekutor nařídil dražební jednání, jak je uvedeno v tomto usneseni-

Poučení:
Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen opr,ávnčný, ti kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a

osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo a osoby, kteLé přihlásity své

vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem. Odvolání mohou oprávněné osoby podat do 1Sti

dnů ode dne doručení tohoto usnesení prostřednictvím podepsanélro soudního exekutora, přičemž odvolacírn soudem je

Krajskv soud v L<lí nad Ldbem

odvolání jen proti výrokům uvedeným pod l,,II.,IlL,Vit,,I\, aZ XVtl, není přípustné.
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Jako držitel nesmí vystupovat soud.i, zaměstnanci soudů, zaměstnanci Exekutorského úřadu Praha 9 soudního exekutora JUDr.
Milana suchánka, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336rn odst. 2 a ti, jiríĚ v nabytí věci brání zvláštní předpis.
Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla riředně ověřena. Za právnickou osobu,
obec, \ryšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v § 2l, 21a a 21b o.s.ř., které své oprávnění musí prokázat
listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena (§ 336h odst. 1,2). Totožnost fyzické
osoby bude prokázána občanským průkazem nebo cestovním pasem, existence právnických osob \"ýpisem z obchodního rejstříku
nebo jinou zákonem stanovenou úřední listinou, dokládající právní subjektivitu právnické osoby.
Vydražitel, který nezaplatí ani v dodatečně určené lhůtě nej\,yšší podáŇ, je poÝinen vraút nemovjté věci povinnému a nahradit
náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznik]a tím, že
nezaplatil nejlTšší podání a bytoJi při dalším dražeboím jednáni dosaženo rižší nejlyšší podání, rozdil na nejwšším podání. Na tyto
závazky se započítá jistota složená vydražitelem. Nepostačuje-li k úhradě závazků složená .|istota, podá soudní exekutor k !rymoženj
potřebných částek návrh na nařízení ťkonu ťozhodnutí nebo exekuce proti takovému lydržite]i.

Usnesení se doručuje do vlasmích rukou oprávněnému a těm, kdo do řízení přistoupili jalo další oprávnění (sp. zn. oprávněného: ),
povinnému, manželu povinného, je-li oemovitá věc v sJM, osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi známo, že mají k nemovitým
věcem předkuPní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a osobám, kte.é již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo
pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly.
Usnesení se dále doručuje finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu jsou nemovité věci a v jejichž obvodu má povinny
bydliště (sídlo, nústo podnikání), a to spolu 5 exekučním příkazem, pokud jim nebyl dříve doručen, těm, kdo vybídí pojistné na
sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění, příslušnému katastrálDíInu úřadu, obecnírrru
riřadu obce s rozšířenou působnosti, vjehož obvodu jsou nemovité věci.
Dražební vyhláška se v den jejího rrydání r,lwěsí na úředrrí desce exekutora. Soudní exekutor požádá obecní úřad, v jehož obvodu
jsou nemovité věci, aby Ýyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým, a příslušný kata§trální úřad, aby
lryhlášku nebo jeji podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce-

V Praze dne 20,3.2015
otisk úředního razítka

soudní exekutor
JUDr. Milan Suchánek v.r.

VyŤizuje: Čermáková 739 866 656

Za správnost: \
Mártiná Niklovj \ \ \
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§tirnuto dne.
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