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C.j.: 054 EX2674/73 - 329

USNESENÍ

Mgt. Jiří Nevřela, soudní exekutot Exekutotského úřadu Ptaha-aýchod, se sídlem Ptaha
6, Libocká 73/57 , pověřený vedením exekuce na základě pověření, kteté .v7dal Okresní soud v
Děčíně pod č.j. 37 ExE 4369/201,3-11 dne 31.10,2013, a to dle exekučního tinrlu, kter,ým je:
elekttorrlcký platební tozkaz, kter,ý rl,dal Oktesní soud v Děčíně dne 14.02.20.13 pod č.j. EPR
8768/2013 - 7, k uspokojení pohledávky

oprávněné(ho):

1. Česká poiišťovná a.s,, IČ:15272956,
sídlo: Spálená 75l 16, 113 06 Praha '!,,

zastoupen(a): Mgt. Ivana Zbořilová, advokát,
sídlo: nám. 28.řilna 20,50002 Htadec Králové,

v částee 1,296,78 Kč s příslušenstvím, t.i.:
- úrok z ptodleni - 70k ročně z částky 1.296,78 Kč od 18.05.2012 do zaplacení,
- náldady z piedchozích řízení ve výši 2.695,00 Kč,
a pto náklady exekuce a náldady optávněnéfto) utčené v příkazu k úhradě nákladů exekuce,

prou povinné(mu):

1. Petr Zvěřina, nat. 16.06.197 5, IČ: 64004422,
bydliště: Nádražní 3 10, 407 5 6 Jiíettn p J edlovou,

tozhodl takto:

Soudní exekutot q,dává tuto DRAŽEBNÍ vYHLÁŠru 1o elektronické dtažbě):

I. Nařizuje se 1. elektor-riclrá dtažba, které se uskuteční ptosďednicwím elektronického
systému dtažeb na pottálu (webové adtese):

wT r,,\r,.d tazby-exeku toti.cz.

Zlb'ájen1 elekttonické dtažby: dne 08,07.2015 v 16:00 hod. (od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání).

ukončení elekttonické dtažby: Dtažba se koná, dokud dtažitelé činí podání (§33ói
odst. 4 o.s.ř.), neiméně však do 08.07.2015 v 17:00 hod, (nejčasnější možný okamžik skončení
dtažby), Bude-)i v posledních minutách před stanoveným okamžikem ukončení dmžby uůněno
podání, má se za to, že dtažitelé stále činí podáni a okamžik ukončení dtažby se posouvá o pět
minut od okamžiku učiněného podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předchozí
věty se každým dalším podáním opakuje. uplyne-Li pak od posledního učiněného podání pět
minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dtažitelé jlž podání nečini a, dražba
končí.
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podání je bráno za uáněné pouze v případě, že bylo systémem elektonic§,ch dtažeb
dtažiteli zpětně potvizeno - podání se objeví on-line v seznámu přijarr;ch podání (po aktualizao
stránky).

II. Dtaženy budou níže uvedené nemovitosti:
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(dále ien ,,nemovitosti"), a ieiich příslušenství a součásti, ktefé tvoří: oplocení - dtátěné
pletivo na ocelo1ých sloupcích, dřevěné latě na oceloaých sloupcích, dřevěné latě na
betonol"ých sloupcích a betonové podezdívce. vtata z ocelové konstrukce, ytátka z
ocelové konstrukce. yenkovní schody (betonové). přípoit<y inženýtslcých sítí (elektto,
obecní vodovod, hloubková kanalizace). píizetn1 zděná gatáž s pultovou střechou
krytou plechovou krytinou navazuiící na stavbu č.p. 310.

Iv.

Yýsledná cena nemovitostí byla určena ve v,ýši 900.000,00 Kč.

Nejnižší podání se stanoví ve r,^ýši 600.000,00 Kč.

Výše iistoty se stanoví ve úši 160.000,00 Kč.

Jistotu lze zaplaút na účet soudního exekutora v bance unictedit Bank czech Republic
and Slovakia, a.s., č. účtu: 2106452899 /2700, s variabilním symbolem 267 413 a specific\ím
symbolem odpovídajícím rodrrému číslu (u fyzických osob) nebo Ič (u ptávnických osob)
dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dtažitele, pod kteqim je dražitel
registrován v systému elekttonických dtažeb na pottálu wrrrw.<ltazby-exckutori.cz: k zaplacené
jistotě lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahálenim dtažebního jednárrí zjištěno, že došla na
účet soudního exekutora. V hotovostj do poldadny soudního exekutota lze jistotu zaplaút pouze
v případě. že nepřesahuje částku stanovenou jako nejr,yšší možnou pro platbu v hotovosti podle
zvláštního právního předpisu,

VI. -|ako 
dražitel se může elektonlcké dražby účastnit pouze osoba, která splňuje zákonné

podmínky pto účast v dtažbě, je Registtovaným dražitelem pto dražbu probihajicí na poítáu"

III.

v.
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www,drazb,v-exckutori.cz , ptokáže svou totožfiost a pňhlásí se k této dražbě na potálu
rvww, cltazbr,-cxckutrlr-i_cz.

Registrovaným dtažitelem §e stane každá osoba (§,zicM i ptármická), ktetá se jako dtažitel
tegisttuje na pottálu www.drazb},-exekutoti.cz.

Registiovaný dražitď' ptokáže svou totožno§t ,,Dokladem o prokázán totožnosti
registrovaného dtažitele pto dtažby ptobíhající na pottálu wrr,,rv.dnzby-exekutori,cz.. (dále jen

,,Doklad o ptokázáttl totožnosti"), jehož fotmulář je dostupný na poítáIu ww,w.drazb}L
cxekutori,cz (po přihlášení |!!) v sekci ,,Uživatel" (v dané sekci po kliknutí na odkaz,,doklad o
ptověření totožnosti'). v Dok-ladu o prokázán totožnosti uvedenou dražitelé své jméno,
příjmení, bydliště, rcdné číslo, a nebylo-Ii pfiděleno, datum narození (ptávnické osoby název, IČ a
ďdlo),

podpis Registrovaného dtažitele na Dokladu o ptokázáni totožnosti musí být úředně
ověřen. Iedaže by totožnost dtažitele byla ověřena osobně soudním exekutotem (zaměstnancem
soudniho exekuton). v případě ptávnické osoby, obce, T,ryššího územně sptávního celku nebo
státu musí být Doklad o ptokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ustanovení § 21, 21a
nebo 21b o.s.ř., jejiž oprávnění jednat za daný subjekt musí být ptokázáno iistinou, jež musí být
úředně ověřena. v případě, že je tak činěno prostředructyím zástupce, musí být dále doložena
úředně ověřená plná moc tohoto zástupce.

V případě elektonického dotučování musí být řádně r7plněný a podepsaný Doklad o
ptokázán totožnosti a Listiny ptokazující oprávnění jej podepsat převederry do elekttonické
podoby formou autorizované konvege dokumentu dle ustanovení § 22 a násl. zákona č.

300 /2008 Sb., o elekttonických úkonech a autoizované konveni dokumentu, v platném znění.

Doklad o proázáni totožnosti nesmí být ode dne ověření jeho podpisu ke dni zahájení
této díažby statší 12 měsíců.

Doklad o ptokázáni totožnosti s ]istinaml prokazujícími optármění jej podepsat doručí
Registtovaný uživatel správci servetu něktetým z těchto způsobů:

a) zas|ánírn ptosďedructvím veřejrré datové sítě, a to buď na adtesu sptávce serveru:
spravce@e-aukce.com nebo do datové schránky správce serveru: dbdfdti,

b) zaslánlm ptostřednictr,ím držitele poštovní licence na adtesu NeutriCS a.s., Štětkova
7638/18,140 00 Praha 4 - Nusle, nebo

c) osobně v sídle uřadu soudního exekutota.

VIL S nemovitostrni nejsou spojena věcná břemena a nájemní práva, ktetá prodejem
nemovitosti v dtažbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 pGm. d) o.s.i.),

VIII. VydraŽitel je oprávněn píevzit l,rydtažené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím
po doplacení nejr,l,ššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podávání návthů na předtažek
(15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu - § 336ja odst. 1 o.s.ř.). Byl_li však podán takowý
návrh, nemovitost s příslušenstvím lze převzit dnem následujíďm po dni, kdy bylo přednžiteli
doručeno usnesení o předražku,
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VydraŽitel se stává vlastrríkem r.7dražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení
o příldepu ptávní moci a. zaplať.].-h nejryšší podání, a to ke dni vy<iání usnesení o páklepu,
Předtažitel se stává vl'stníkem nemovitosti s příslušenswím, nabylo-li usnesení o předtažku
právní moci a předtažekby| zaplacen, a to ke dni jeho l,ydání.

Ix, Soudní exekutot ,,ryzý"rá každého, kdo má pávo, kteté nepiipouští tuto dtažbu, aby je
uplatni-I u Okresrúho soudu v Děčíně žalobou podle § 267 o.s.ř., a aby takové uplamění ptáva
(podání žaloby na r,7loučení dražených nemovitostí z exekuce) ptokízal soudnímu exekutorovi
neioozděii ieden den před stanoveným dnem zaháleni této elektronické dražby, jinak nebude
pň ptovedení exekuce k jeho ptávu pfihlíženo,

x, soudní exekutot lyzyvá každého, kdo má k nemovitosti nájemní právo nebo věcné
břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno ve r{-toku VII. této dtažební
,Thlášl§/, nejde-lr o nájemce bytu nebo optávněného z věcného břemene bydlení, aby takové
právo soudnímu exekutotovi oznámtl a doložil ho listinami, jinak takové ptávo zatllkne
piíklepem.

xI. soudní exekutot upozomuje optávněného (optávněnou), ti, kdo do řízení přistoupili jako
další oprávnění, a další věřitele povinné(ho), že se mohou domáhat uspokojení jiných
r,ymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem na dražených
nemoÝitostech, než pto kteté je vedena tato exekuce, jestliže je přihlásí u podeosaného

elekttonické dtažby a přihláška bude obsahovat náležitosti podle § 33óf odst. 2 a 3 o.s,i.
V piihlášce musí být uvedena ýše pohledávlry a jejího páslušenství, jejíhož uspokojení se

věátel domáhá, vyčíslení pohledávky ke dni konáni dtažby, údaj o tom, do jaké skupiny
pohledávka patří a skutečnosti qiznamné pro pořadí pohledávky. K přihlášce musí být připojeny
listiny prokazující, že jde o r,7mahatelnou pohledávku (pohledávku přiznanou rozhodnutím,
smítem, nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o.s,ř.) nebo o pohledávku zajištěnou zástavnim
ptávem na dražených nemovitostech, ledaže tyto skutečnosti rypll,vaji z obsahu spisu. K
přihlášce, v níž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího příslušenství, se nepřihlíží.

XII. Soudr exekutot upozotňuje optávněného (oprávněnou), ty, kdo do řízení pňstoupiJr jako
další oprávnění, a další věřitele a poi,rnné(ho), že mohou popřít přihlášené pohledávky co do
jejich ptavosti, wýše, zaiazeri do skupiny a pořadí, a to nejpozdě'i do 15 dnů ode dne zveřejnění
oznámení podle § 336p odst. 1 o.s.ř., nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvtženi rozdělované
podstaty bylo naízeno jednáni. k námitkám a žádosn o jednání učiněným později se nepřihlíží.

XIII. Soudní exekutot upozorňuje dtažitele, že se nepňpouští, aby nejryšší podání bylo
doplaceno úvěrem se zíizením zástavniho ptáva na lryd,tažené nemovitosti.

XIY. Osoby, které mají k dtaženým nemovitostem piedkupni púvo, je mohou uplatnit jen
v dražbě jako dražitelé. Udělenim příklepu předkupni ptá-to zanská. Předkupní púvo musí bý,t
uplatněno a ptokázáno nejpozději jeden den před stanoveným dnem zahájení této elektonické
dražby. Soudní exekutot ještě před zahájenim vlastní dtažby lozhodne usnesením, zda je"

předkupní ptávo p rokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.),
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Toto usnesení bude zveřejněno v systému elektonických áružeb na. pottálu www.drazby-
exekutoti. cz.

xv. vyjma dtažitelů, kter,ým svědčí předkupní ptávo, nemohou dražitelé v elektonické dtažbě
ůnit stejné podání. pokud by přesto elektfoflický systém akceptoval stejné podání l,íce dmžitelů,
udělí soudní exekutot příklep nejptve tomu, komu svědčí piedkupní pávo. Není-li příklep takto
udělen, udělí jej dražiteli, kter| podání učinil jako první.

X\rI. Usnesení o příklepu se zveřejní v systému elektronichf,ch dtažeb na poitálu §,,w"w.díažbv-
exekutori. cz.

XVII. Prohlídky dnžených nemorritostí nebudou otgatizovány.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 06.05.2015 ,"f-,T,J{i]iffii#,!:,# Mgr. Jiří
"*:*§ť#iÉffii§!$im Něvřela

Mgr. Jiří Nurek
soudní exekutor

Sdělení:
Bližší infotmace a fotogta(e dtažených nemovitostí jsou k nahlédnuú na intemetol.ých

s&ánkách Exekutotského úřadu Pnha - llichod; www.exekutot.org v sekci DRÁŽBY.
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