
č.j. 132 Ex 5119110-44

Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce v usneseni o nařízení exekuce, vydanélro Okresnim soudem v České Lípě dne
02.03.20l0 čj. 9 EXE 3286/2010 - 'I, na základé pravomocného a rykonatelného rozsudku Okresniho soudu v
České Lípě ze dne 05. 1 1.2009 č j. 22 EC l 7 | 12009-32
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proti povinné(nlu):

na návrlr oprávněné(ho):

Lukáš Hejný
bytem Náměstí T. G. Masaryka l/l, Česká Lípa, PSČ: 470 0l

Tessile ditta a.s.

se sídtent Ve Studeném l|7 5a, Praha 4, PSC: l47 00, lČ: ]78]2I l7,
práv. zast. advokátem Jl,rDr. Pavel Novák. se sídlem V Holešovičkách l579l24,Praha8,

k lanrožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnén]u pohledávku ve výši 950.-Kč a její příslušenstvi, tj.
úroky z prodleni ve výši l0.5% ročně z částky 950,- Kč ode dne 25.03,2008 do 30.06.2008, úroky z prodlení ve

{ši reposazby naqišené o 7 procentních bodů z částky 950,- Kč ode dne 01.07,2008 do zaplacení ,náklady
nalézacího řízeni ve výši 6,726,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady exekuce,

vydává toto:

usnesení o naíízení elektronického draŽebního jednání
(dražební vyhláška opakovaná)

l. Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených y bodě IIl. bude zahájena dne 21.05.2015 v l0;00:00

hod na dřažebním portálu

WwrY,drazby-exekutori.cZ

II. Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 21,05.2015 vl1:00:00 hod. Dražba se však koná,

dokud dražitelé činí podáni (§ 336i odst. 4 oSŘ). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným

okamžikem ukončeni dražby učiněno podáni, posunuje se okamžik skončení dražby rra okamžik po uplynuti pěti

minut od posledního učiněného podání. nebude-li učiněno další podání. V takovém případě se okamžik skončení

dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé čini podání. Podání se považuje za učiněné pouze v případě.

že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno. tzn. podání se objevi onJine v seznamu

přijatých podárrí,

IlI. Předmětem dražby i§ou nemovité věci:
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Vice infomlaci na webových strál]kaclr Exekutorského írřadu Praha 2 htto://rvrvu,,se.cz, popřípadě na v,ebu:
r.vrvtv.e-aukce.com; tvww,drazbv-exekutori.cz

IV. \'ýsledná cena dražených nemovitých r,ěcí je 65.000,- Kč.

V. Nejnižší podání §e stanovuje ve výši jeclné poloviny výsledné ceny, tj. 32.500,- Kč. Minimální příhoz se
stánovuje ve Yýši 500,- Kč.

vl. výši ji§toty soudní exekutor staíoYuje v částce l0.000,- Kč.
Zájenrci o koupi dražených nerrrovitýclr věcíjsou povirrrri zaplatitjistofu nejpozději den před dražbou v hotovosti
do pokladny Exekutorského úřadu Pralra 2 v sídle soudlriho exekutoťa nebo na účet soudniho exekutora vedený u

SBERBANK CZ a.s., čís]o účtu: 4200105ó30/6800, variabilní symbol 5l l9l0, specifický symbol: rodné číslo
nebo lČ dražitele, do detailu pIatby nebo zprávy pro příjerlce uvede zájemce..dražebníjistota". K platbě na účet
exekutora Ize přihlédnoutjen tehd),. bylo-1i den před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudniho
exekutora také došla.

VIl. S nemovitou věcí nejsou spojena žádná práva ani závady,

S nentovitou věcí nejsou spojeny žádné závady, které prodejem v dražbě nezaniknou-

VIII. Způsob registrace dražitelů: Dfažby se může účastllit pouze ten, kdo zaplatil dražebnijistotu (bod Vl.) a

je účastrríkenr dražby probíhajíci na poňálu rvrvw,drazby-exekutori,cZ, kde prokáže svoji totožnost, Dražit nesnlÍ

soLldci, zaměstnanci soudťr, sottdní exekutol a zanlěstnanci soudniho exekutora. povinný, rnanžel povinného a ti.

jirrrž v nabytí dražené věci brání zvláštní právni předpis. Další dražby se též nelnťlže účastnit vydražite1 uvedení

v § 336nr odst, 2 OSŘ. Účastníkem dražby se nrůže stát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede

základni registraci na dražebnim portálu www,drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláninr

registIačního fonnuláře umístěného na internetových stránkách rvwrv.dtazby-exekutori,cz v sekci registl-ace

uživatele, způsobenr tam uvedenýnl píovozovatelem dražebního portaIu. Úča,tník je porinen vlplnit v

íegistlačnínl fonnuláři všechn1, povinné údaje, jinak ntu rrebude umožněno registraci doLončit, Úeasnril je

povinett v registračnínr fornruláři uvést pravdivé a aktuální infonnace. jinak odpovídá za škodu, kterou

neuvedenim pravdir{ch informaci způsobí. V připadě, že po provedeni registlace dojde k jakékoli změně v

údajích uvedených v ťegistračnín] fornruláři, je účastník povinen toto oznámit provozovateli dražebníIro poná[u.

Provozovatel dražebního portálu za.jistí, aby byl registrační fornrulář v e]cktronické podobě uložel v
uživatelskérn účtu účashika a přistupný všerrr uživatetůnt, k jejichž dražbárn se Llčastnik přihlásí, Učastnlk.je

povinen si při registíaci zvolit uživatelské jnréno. pod kteďnr se brrde elektronických dražeb írčastnit pod

statusem účastníka či dražitele, Uživatel .je povinen zdržet se užíváni jakýchkoliv harrlivých, urážlivých či

vulgárních označení. v opačtlém připadě je adnlinistrátor oplávlrěn podle svého uvážení bud' registraci uživatele

a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho užil atelskó jnéno- Pro l}zickou osobu. která má v ťtnrl,slu se



dražby účastnit jako dražitel a draženou věc nabýt do svého l"ýlučného vlastnictví, platí, ž€ j9 povinna vyplnit

registíační formulář označený ,,FYZICKÁ osoBA" a tento opatiit swýrn podpisem a doručit jedním z níže

uvedených zpťrsobů provozovateli dražebnílro portálu. Pro fyzické osoby, které nrají v úmyslu se dražby účastnit

jako spo|eční dražitelé - manželé a draženou věc nabýt do společného jnění manželů, jsou povinni vyplnit

registračni formulář označený ,,SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ", v nětnž uvedou, ktery z manželů bude

jménem manželů činit podání a tento oba opatřit svým podpisem a doručit provozovateli dražebního portálu. Pro

právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit a draženou věc nabýt do svého výlučného vlastnictví,

platí, že ie povinna prostřednictvim svého statutámího Zástupce nebo jiné osoby, která je oprávněna za

prárnickou osobou jednal. ryplnit formulář označený ..PRliVNlcKÁ osogn". V němž osoba_ která lormulář

lyplňuje, ozrračí, z jakého titulu vyplývá její oprávnění jednat za právnickou osobou a tento opatřit svým

podpisem a spolu s ověřeným akfuálním výpisem z obchodniho rejstříku doručit jednim z níže uvedených

způsobů provozovateli dražebního portálu. Účastník, kteď má v úmyslu se zučastnit dražby a svědčí mu

předkupni právo k dražené nemovité věci, je povinen tuto skutečnost prokázat (bod XIy.). Za píokázání

předkupnílro práva, nelze-li tuto skutečnost zjistit z€ spisu soudního exekuton, se považuje zejména doručení

aktuálního liipisu listu vlastnictví, či originálu nebo úředně ověřené kopie smlouly, z níž piedkupní právo

lryplývá. Aby se účastník mohl účastnit elektronické dražby, doručí lryplněný registračni formulář provozovateli

dražebniho portálu jedním z následujících způsobů:

a) Registračni formulář !rytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit a v této

fomlě jej odešle v Iistinné podobě provozovateli dražebnílro portálu,

b) Registmční forrrrulář lrytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit a nechá

listinu převést autorizovanou konverzi do elektronické podoby. V této podobě jej doručí provozovateli

dražebního poftálu na jeho emailovou adresu spravce@e-aukce.conr.

c) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným elektronickým podpisem a v

této formě jej doručí provozovateli dražebniho portálu na emailovou adresu spravce@e-aukce.conr,

d) Registrační formulář převede do fomrátu .pdl dokument opatří svým zaručeným elektronickým podpisem a v

této formě jej doručí,jeJi to možné, provozovateli dražebního portálu dojeho datové schránky: dbdfdti.

e) Registrační fonnulář osobně podepíše před uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se účastnit, a současně mu

prokáže svou totožnost platným osobnim dokladem, Protokol předá uživateli, ktený ho doručí do datové

schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby.

IX, Způ§ob určení vydražitele a zveřejnění usnesení o příklepu: Příklep bude učiněn tomu dražiteli. ktery

učini nejvyšší podáni_ Dražiteli s předkupnim právenr bude udělen příklep v připadě, že učiní shodné nejvyšši

podáni. Učin!li shodné nejlryšší podání vice dražitelů s předkupninr právem, bude udělen příklep tomu dražiteli

s předkupnim právem, kteď učinil své nejvyšši podání nejdříve. Usneseni o přiklepu bude dle výsledku

elektronické dražby vyhotoveno a distribuováno osobám uved€ným v § 336k OSŘ do tří pracovních dnů a

současně bude zveřejněno na dražebnítn portálu wrvw.drazby-exekutori.cz.

X. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po vydrfurí

usnesení o příklepu, O tom je vydražitel povinen lryrozumět soudniho exekutora- Vydražitel se stává vlastnikem

ladražené nemovité věci s přislušenstvín, nab),Io-Ii usneseni o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšši

podání, a to ke dni vydáni usnesení o příklepu.

K zaplacení nejvyššího podání se určuje lhůta 30 dnů, která počne běžet právní mocí příklepu. Nejvyšší

podáni je třeba zaplatit na shora uyedený účet exekutorského úhdu nebo složením v hotovosti u exekutorského

úřadu proti potvrzení, DoD]atek nejwššího Dodání musí bÝt uhraz€n z účtu \-dražitele. Nezaplatí-li vydražitel
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nejvyšši podání včas, soudni exekutor nařídí opětovnou dražbu.

XI. Vzhledem k tonru, že účirrky spojené se zalrájenírrr prvního dražebního jednáni zůstávají zachovány i pro

dalii dražebnijednáni a osob1_ ktere netrplatniI; svá práva podle § 3j6b odsr, ] pi5ln, i) až lt oSŘ do zalrájeni

prvního dražebního jednání, nemohou tato práva uplatnit v žádnérn dalšírn dražebnírn jednání. \rěřitelé

povinného, kteří své pohledávky nepřihlásili k rozvrhu do zahájení prvního dražebního jednání, je již nemohou

přihlásit do zahájeni dalšího dražebního jednáni.

Xll. Soudní exekutor upozorňuje osoby. kteté nrají k nenrovité věci předkupní púvo, že je mohou uplatnit jen v

dražbě jako dražitelé, Udělenírrr příklepu předkupní právo zaniká, Hodlá-li někdo uplahit při dražbě své

předkupní právo, musí je prokázat nejpozději tři pracovni dny před zahájenírrr dražebního jednání. Soudni

exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesenínr, zda předkupní právo je prokáZáno a toto

rozhodl]utí zveřejní na dražebním portálu l,rvrv,drazby-exekutori.cz Proti tonruto usnesení není odvolátri

přípustné.

XttI. Učirrí-li dražitelé v elektronické dražbě stejné nejvyšši podání, bude příklep udělen podle § 336j odst. 1

OSŘ tonu. kdo nejvyšší podárrí učini! nejdříve. Vyjrna dražitelů, kterýnl svědči předkupní právo, nemohou však

dražitelé v elektronické dražbě činit stejné podání. Dalši podání (rryjma dtažitelťr, kteďm svědčí předkupní

právo) tedy musi být vžd], v},šši než předchozí učiněné podáni, a to nejméně o nrinimální výši příhozu.

XlY. Termin uplatněni námitek proti příklepu: Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb

zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podáni v dražbě a výše nejq,ššího podání- od okamžiku tohoto

zveřejnění, běží osobám, které maji právo vznést námitky proti udělení přiklepu lhůta 5 minut, ve které molrou

vznést rrárrritky proti uděleni příklepu, a to prostřednictvim dotazu, kter,ý §e objeví u příslušné dražby po uplynuti

lhůty stanovené pro učinění dalšího podáni, V případě. že budou námitky proti udělení příklepu shledány

důr,odnými, \.]-dá o tomto soudní exekutor usneseni. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokd1,

je nrožno činit další podání, V dražbě pak bude pokračovátro vyvolárrínr předposledItiho podáni dle § 33ój odst.

:] OSŘ. Ne\,}hoví-li soudllí exekutor námitkám, udě!i \),dražiteli příklep,

Poučení: Proti tonluto usnesetlí mol,tou podat odvolání do l5 drrů ode dne doručeni k příslušnému krajskénru

soudu prostřednictvínr podepsauéIro soudního exekutora jen oprávněný, ti. kdo do řízení přistoupili jako dalši

oprávněni, povinný a osoby. kteIé maji k nemovité věci předkupní přávo. věcné pt,ávo nebo ná.jemní píávo,

odvolárríjen plotivýrokům I. Il. lIl, VlIl až xlv neni přípustné-

Jako dražitel se nrůže jednáni zúčastrri1 pouze ten. kdo zaplatil před zahájením dražebrriho jednání stal]ovenou

jistotu (is :]3óe odst.2 oSŘ)_

Jako dražiteI nesmí q §ttlpovat soudci. zaměsttranci soLtdů. soudní exekutor a zaměstnanci soudnilro exekutora,

p.rrirrrli. rllaIržel povinrtého. l;clražitcl uredetty ! § iión] odsl 2 OSŘ a ri. jinr7 r nabrtr dražetlé rčct brárri

zvlášmi právní předpis,

Fy,zická osoba mťrže dražit jen osobně nebo plostřednictvim zástupce, jehož plná moc byla ťlředně ověřena. Za

právtrickou osobu, obec, 1,yšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v §§ 21,2la a 21b

OSŘ. které své oprávnění llusí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena. nebo jejich zástupce, jehož plná moc
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byla úředně ověřena (§ 336h odst. 3 OSŘ), Totožnost fyzické osoby bude prokázána občanským prrikazem nebo

cestovním pasem, existence právnických osob vrýpisem z obchodního rejstříku nebo jinou zákonem stanovenou

úřední listinou, dokIádající právní subjektivitu právnické osoby.

Yydražítel, jenž nezaplatí podání ve lhůtě stanovené y usnesení o příklepu, která začíná běžet dnem právni moci

příklepu a nesmí být delší než dva měsíce, příp. ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určí soudní exekutor a která

nesmí být delší než jeden měsíc, |e povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s

dalším dražebnim jednáním, škodu, která vzrrikla tím, že nezaplatil nejlryšší podání, a byloJi při dalším

dražebním jednání dosaženo nižší nejryšši podání, rozdil na nejvyšší podání. Na lyto záÝazky se započítává

jistota složená Vydražitelem ( § jj6ln odst. 2 a § 336n odst, l oSŘ1,

Jestliže odvolací soud usnesení o příklepu změní, tak, že se příklep neuděluje, lydražitel, kter,ý se nestal

vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat užitky a náhradu škody, kterou mu

způsobil při hospodařeni s nemovitou věcí ajejírn příslušenstvím.

Soudní exekutor postupoval dle ustanovení § 52 a § 55b odst. 1 zákona č. l20l200l Sb., o soudnich exekutorech

a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalšich zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soudní exekutor žádá ve §myslu § 336c odst. 3 OSŘ příslušný exekuční soud, katastrální úřad a obecní

úřad, Y jehož obvodu ie nemovitá věc, aby vyhlášku nebo její pod§tatný obsah uveřejnil na své úředni

desce.

V Praze dne 31.03.20l5

JUDr. Jan Fendrych, v.r.

soudní exekutor

Za správnost:
Tomáš kubala

otlsk úíedního ra.ítka

Vyr§§modne: -i í,li ?itt

§limuto dno,
-d#'.é
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