
UsNEsENÍ
SoudnÍ__exekumr JUDI. ondřej MareŠ, LL,M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masalykov a 67gt33, 412 07
Litoměřice, pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce č.j. 47 ExE 65g}l2oi2,-lo, o Ú" i.z,zots,
!!eré vYdal Okesní soud v Děčíně, na základě exekučního dn u, jírnž jě elektroniclcý ptateuni ioztaz Ě;. az rc
20412072-74, který lrydat Obvodní soud pro Prahu 4 dne 07.06.201Ž a který se stal právomocným dne 29.ti6.zotz a
lykonatelným dne 29.06,2012, k lTmožení pohledávky

oprávrrěného: Bohemia Faktoring s.r,o,, Letenská l21l8, 11800, Praha 1, IČ 27242617, Zast. JUDr. Ing, Karet
Goláň,Ph.D., advokát, Letenská 12ll8, 11800, Praha 1

proti povinnému; Ludmila Pražanová, Plzeňská 1405,40747, varl§dorf, nar.13.06.1961

v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činrrosti (exekuúrí řád) a o
změně dalŠÍch zákonŮ (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 Sb., občans{Ý sourlní Ťád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."), ve znění účinném do dat a 3!.12.2072

Číslo;ednací: 124 Ex 26799112-107
Číslo oPr.: Mc_04339

r7dává

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
I. DraŽba nemoviqých věcí uvedených v bodě II se koná dne 15.07.2015 v 16:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu

Litoměřice, Masarykova 679/33, 41201 Litoměřice.

Zájemci o koupi draŽených n€moviqých věcí se registrují 15 minut před začátkem dražebniho jednání v sídle
Exekutorského úřadu Litoměřice na shora uvedené adrese.

II. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci a jejich příslušensNí:

spoluvlastrfcký porlíl o velilrosti 1it2 ve vlast§icwí povirrrrélto *a rrenovitých věcech:
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Pokud vám byl tento dol.urn"nt do ovatele Došto,ních
sluŽeb, kerý j€ Platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpi9r Exekutořské komory české republ]ky - Úncelářský řád,'k písemné
Žádosti ÚČasttika, k€rému byl iistinný stejnopis.tohoto dokumentu doručen, se za§e el, poštou na el. aúsu rrvedenou v iádosti pis"rná.t.,!t oou"oa "el, podobě a podepsaná podle § 16a nebo 5e předá účastníkovi v sídte úřadu na t€Chnickém nosiči dat.



L Výďedná cena dražených nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení, jejich pŤíslušenství, práv
a jiných majetkových hodnot paďících k dražebnímu celku činí 45.000- Kč.

IV. NejniŽŠÍ Podání se staDoví ve výši 2/3 {ýsledné ceny dražených nernoviqých věcí uverlených pod bodem lL tohoto
usnesení a jejích příslušenství, pláv a jiných majetkoqých hodno! paťícich k &ažebnímu celku ičiničástku

30,00u- Kč.

V. VýŠe jistotY Pro dražbu nemoviqých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení stanovuje soudní exekutol
v Částce 5.000,- KČ, nejvýŠe však ve rrýši % nejnižšího podání. Zájemci o kouPi dražených nernoviqýcň věcí jsou povinni
zaplatit jistotu buď v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Litoměřice nejpozdé;i před začátkem rlražbý, nebo
bezhotovostaí p]atbou na účet soudního exekutora č,ú.: 21S887454tOg0O, veáen1; uČŠOn, a.s., variabilní'symbot
2679912, K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout porrze tehdy, bylo-li před zahájením ďažebního jédníní
zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.

M. Práva a závady spojené s nemovitými věcmi; nebyla zjištěna

MI. Závady, ktelé prodejem nemoviqých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nióž to stanoví zvláštsú
PředPisY, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti lyžaduje, aby nemovitou věc
zatěžovala i nadále a jedná se o tyto závadY (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336a odst, r písm. c; o.s.ř.):
nebyly zjištěny.

MII. Přftlep bude udě]en tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
Podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzit vydraženou nemovitou věc (vyclražený funkční
soubor nemovitých věcÍ) s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udělenipříklepu.
o tom je lTdIaŽitel povinen lyrozumět soudního exekutora. Vyďažitel se stává Vlastníkem vydražené nemoviqých vicí
s PřísluŠenstÝÍm, pokud rozhodnutí o příklepu naby}o právní moci a zaplatil-Ii nejvyšší podání, a to ke dni \Tdání usnesení
o udělení příldepu.

lx, soudní exekutor upozorňuje, že při rozwhu podstaty se mohou oprá\řněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oPráltěnÍ, a další věřiťelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledáv;k zajištěných
zi{star.T Úm pnávem, než pro které byta nařízena exekuce, jesďiže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání,
jestliŽe v přilrláŠce uvedou výši pohledávky a jejího příslušensM a prokáží-li je příslušnými listinami. Listiny musí být
ořipojeny k ořiNášce v originrá|e. v ověřené kopii či v konvertované podobě kvalifikované lisťny. K přihláškán,-v
nichž v,ýše pohledávky nebo jejfio příslušensťví nebude uvedena se nepřihlíží (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336f oi,ř.)

x. soudní exekutor lyz;ivá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitele
povimého, kteří požadují uspokojení s.4ých pohledávek při rozvrhu podstaty (§ 69 e.ř, ve spojení s § 336f o.s.ř.), ůy
soudu sdělili, zla žádají zaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před zahájeníín
dražebního jednání, může vydražiteJ dluh povinného vuči nim převzít (§ 69 e.ř. ve spojení s § 336f o.s.ř.)

XI. Soudní exekutor vyz;fuá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř, ve spojení s § 267 o,s.ř,), aby
je uplatnil u soudu a aby takové uplatrrění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že
jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

XIL Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitým věcem předkupní púvo, že je mohou uplahit jen v
Úažbě jako dražitelé. Předkupní právo k lrydražené nemovitých věcí zaniká dnem, kdy byl lydražiteli udělen pŤíklep.
HodláJi někdo uplahit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednŇ.
Soudní exekutor ještě před zahájením vlasmí dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Ploti tomuto
usnesení není odvolání přípustné.

XIII. Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, soudní exekutol nařídí další dražební jednání (§ 69
e.ř. ve spojení s § 336m odst. 2 o.s,ř.).

PouČenÍ: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem do 15 dnů od jeho
doruČení prosřednicNím soudního exekutoIa JUDr. ondřeje Ma-reše, LL,M,, Exekuto§ký riřad Litoměřice
se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice.
hoti tomuto usnesení mohou podar odvolání jen opráněný, ti, kdo do Ťízení přistoupili jako další
oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.

Pokud Vám byl tento dokunent doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prosřeatnicivím prolozovatele poštovníďl
sluŽeb, keŤ'ý je platný ibez těchto ná]€žitostí, D]e ust, §,l7b stavovského předPisu Exekutoňké komory české řepubliky - Hnceláňský řád, k písemné
Žádosri ÚČastl (a, kerému byl listinný §tejnopis tohoto dokumentu doíučen, se zašle el. poštou na el. ai]r€su uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
el. podobě a podepsaná pod]e § 16a nebo se předá účaslríkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

(řlr-u;.



Odvolání jen proti tíTokům označeným v dražební vyhlášce I., IL, VI., V L, tX., X., XI., X . XIII. není
přípusmé.

DraŽební vyhláška byla rldána v souladu s právními pŤedpisy úónnýrni do data 31.12.2012, jelikož rlle
přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 sb., jímž byl exekuční řád a též občanský soudní Ťád
novelizován s účinnosť ke dni 1.1.2013, se ňzení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
dokončí podle dosavadních prár.ních předpisů,

v LitoměŤicíó dne 14.5.2015

otísk úředního ťazítko

JUDi. ondřej Mareš, LL.M., v.r.
soudní exekutor

Exekutolský úřad Litoměřice
vyiizuj€: MiiLndleinová Klifu a
za správnost yyhotovení: Milena Zahálková

Vytěšcno dnel 2 , C: ?úl5

§oirnuto dne.

Pokld váŤn byl tento dokment donrčen bez otisku razítka a b€2 podpis!, jeóá se o do)rument doručovaný prostřednicMm ProvozolBtele Poštovních
služeb, ketý je ptatný i bez těchto náležitostí, Dle ust. § l7b stavovského Předpisu Exekutořské komory Če§ké řepublilry - kancelářký řád, k písenné
žádoíi účasrííka, kenómu byl li§tinný stejnopis tohoto dokomentu doručen, 5e za§e el. poštou ne el, adr€§u uvedenou v ádosti písem[ost whotovoá v
el. podoE a podePsaná podl€ § 16a nebo s€ přeala účastníkovi v sídle úřadu na techni.kém nosiči dat.
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