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USNESENÍ O OPAKOVANE DRAŽBĚ
Soudni exekutor JUDr. Tomráš Vrána, se sid|em Exekutorského úiadu Přerov, Komenského 38, povéřený

provedením exekuce na základě usneseni, ktelé lydal okesni soud v Děčíně dne 30.3.20l t, e 1_ urxE:,úzizott-lz,
Lteítým byla nalÍZona exekuce podle pravomocných a vykonatelných lozhodnuti: rozhodóí náleŽ ze dne l 2.10.2010, čj.
B/20I0/004l7 vydal JUDI. Jana Kurková (rozhodce) k uspokojení pohledávky oprávněného: EoS KSI česká republiká,
s.r.o.. Novodvorská q94. l422l Píaha 4,IČo 25 t l 7483. zast, Mgr. Veronika Nedbalová. LL,M.. advokát, Novodvorská
994, l422l Praha 4, IČo 6624960l, proti povinnému; Dagmar Dvořáková, Truhlářská 836,40747 Ýarnsdorf, nar.
l8.1.1963, IČo 40l86580, zast. David Deus, PlŇná2290,4ó747 varnsdorf, nar. 6.5.1978, ťó lzssalez,i tastce ll
257,00 KČ s příslušensfuim, jakož inákladů exekuce, jejichž v.ýše se určuje zvláštnim rozhodnutim, vydává iuto

Dražební vyh lášku
o provedení elektronické dražby nemoYito§ti

I.
Dražebnijednání se koná prostřednictvim elektroniokého systému dražeb na adrese:

www.okdraZbY.cZ
obhlídka draŽených nemovitých věci (dáIe jen ,,nemovitostí") se uskuteční dne 30.6.2015 v 15:30 hod. na místě
samém na ulici Truhlářská č.p. 836, Varnsdori] okres Děčin, a to pouze pro piadem zaregistrované zájemce. Registraci
k obhlídce lze provést na webu vv"tvrv,exekuce.cz vsekci Držby nemovitosti a lo vždy u Éonkrétni lybrané
nemovitosti, V Případě, že se na obhlidku nezaregi§truje žád'ltý záiemce, obhlídka se neuskuteční! Sledování
elektronické dražby je v€ř€jně přístupné.

Zaháiení elektronické draŽby: dne 8.7.20l5 v l3i00 hod (od tohoto okamžiku mohou díažitelé činit podání).

U]<onČení elektronické dražby: nejdlíve dne 8.7.2015 y 14:00 hod. Dražba se Yšak koná, dokud dmžit9lé činí podáni (§
336i odst.4 Zákona č. 99/l963 Sb., občanský soudní iád, v platném zněni (dále jen ,,o.s.ř,")) - bude-li v posledních pěti
minutách př€d stanoveným okamžikem ukončeni úažby učiněno podáni, má se za to, že d,íažilelé stála činí podáni a
okamŽik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učiněni podáni. BudouJi poté činěna dalši podání,
postup dle předcházejicí věty se opakuje. UplyneJi od posledního učiněného podáni pět minut, aniž by bylo učiněno
dalši podáni má se zato, že dražitelé již nečini podriLni a dražba končí.
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Předmětem dražby je následujíci spoluvlastnický podíl povinného na nemovitostech ajejich příslušenství:
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Lv 39l
KU pro Ústecký kra.j, KP Rumburk
okes:Děčin
obec: vamsdoď
Kod k ú.: 77697l Varnsdoíf

PodíI:3/4
PozenL]:
Parcela Výměra m2
5204 260

Druh pozemku
zasiavěná plocha á nádvoři

součás!íje staýba: Va šdorí, č.p. 836, roddům
síaýba stojí no po:eúI{u p.č.: 5204

3jejich při§lušensíví

I1I.
výsledná aena dmž€ného spoluvlastnického podilu na nemovitostech ajejich příslušenství činí částku 55o.ooo,- Kč.
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IV.
Nejnižší podani se stanovi ve \.ýši poloviny v,ýsledné ceny dražených nemovitosti ajejich přislušenstvi, tedy na částku
275.000, - Kč.

V.
Výše jistoty s€ stanovuje na částku 90.000,- Kč, Zájemoi o koupi dražených nemovitosti jsou povinni zaplatit jistotu
nejpozději 2 dny před dražbou v hotovosti v Exekutorském úřadě v Přerově, soudniho exekutora JUDr. Tomáše Vrány
nabo na ]účet 244793959/0300 vedený u ČSos. a.s. pobočka olomouc, variabilni symbol l t007855l 1, jako specifický
symbol použije zájemce rodné čislo nebo IČo, K jistotě zaplacené timto způsobem ize přihlédnoutjen Úoy, uuae-ti ao
zahíjení dražby zjištěno, že došla na účet soudniho exekutoía, Do elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé,
kteří zaplatí dražebni iistotu.

VI-
Na držených nemovitost€ch neváZnou žádná práva ani závady.

VlI.
Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemen4 výměnky a nájemni, pachtovni či
předkupni práv4 o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a dalši věcná břemena a nájemni p ráya, u Ďiehž zájem
společnosti \yžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadáIe (§ 336a odst. I písm, c) o.s,ř.).
Na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou,

VlII.
Vydíažitel je oprávněn převzít q/draženou nemovitost s přislušenstvím dnem následujicím po vydani usneseni o
příklepu. o tom je vydražitel povin€n ryrozumět exekutora. Vydražitel se stává vla§tnikem rydfaž€ných nemovitosti
s přislušonstvím, nabyloJi usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to k9 dni \Tdárí usneseni o
přiklepu (§ 336| odst. 1 a 2 o,s.ř.).

IX.
Po nab}tí právni moci usneseni o přík|epu a doplacení nejvyššiho podání následuje zápis do katastru nemovitostí.
K zaplaceni nejvyššiho po(lání určuji lhůtu l5 dní, která počne běžet právni moci usneseni o přiklepu, Nejlyšši podáni
ja třeba zaplatit na účet exekutorského úřadu l75236496/0300, Vs 120078551 1 nebo složenim částlry v hotovosti u
exekutoíského úřadu proti potvrzeni. Nebude-li nejlyšší podání zaplaceno včas, bude nařízena opětovná dražba,
s vyloučenim toho \Tdlažitele, kteí,ý své nejvyšší podáni v minulosti nezaplatil.

Registrac€ dražitelů do systému el€tJroniclcýah
www.okdrazbv.cz, s€kce R€gistrace,trřihlášeni.

Způsob elektronické dražby;

X.
dražeb probíhá prostředniatYim webového formuláře na adrese

xL

1. Dr,úby se může Zúčastnitjen Iegistrovaný ověř€ný uživatel portálu *rvw.okdrazb),.oz ,

2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražite|. Povinný se po předchozí legistraci může jako ověřený
uživatel portálu $.\ry,W.okdrazbv.cz účastnit dražby V postavení povinného a přisluši mu právo podat námitky
proti uděleni přiklepu,

3. Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor
umožní na předchozí písemné vyžádání v sidle úřadu přistup k techniakému }rybaveni,

4. Na poltá|u www,okdrazbY.cz v sekci piipravované fuažby si ověřený uživatel zvolí nemovitost, kterou chce
drúit. Do drúby se ověřený uživate] portálu musi přihlásit iako dražitel ještě pied zaháiením dlažbv.
administrativních důvodů doporučujeme přihlášeni k úažbé iiž §ouča§ně s odesláním dražebni jistoty.
Postup pro přihlášení je patrný z dražebnitro manuá|u v sekci ,,Jak dražit" na portálu www.okdrazby.cz. Po
zabáleni dražby není možné přistoupeni dalších dlažitelů, kteří se do zahájeni dražby nepřihlásili! Po
připsání dražebni jistoty na bankovní účet exekutora a splněni podmínek úěasti na dražbě dle dražebni
lyhláškyje držitel oprávněn v dfažbě přihazovat,

5. V termínu pořádání samotné díažby již přihlášený dražitel u konkrétní drúby pod svým uživatelským
jménem a heslem můž€ od okamžiku zahájeni dražby piihazovat.

6. Dražitelé nemohou v díažbě činit shodná podani. To neplati pro dražitele, kte|im svědčí předkupni právo
n€bo \^ýhrada zpětné koupě - v případě, že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupni
právo a nebude učiněno podáni lryšší, bude uděIen příklep dražiteli jemuž svěděi předkupní právo nebo
vl hrada zpětné koupě.

7. Los mezi osobami s předkupním prá\em. které učinily shodné podáni dle § J36j odst, l véta druhá o,s,i, se
čini eleldronickým losem z čísel I až 99 na základé kliknutí uživalele ihned po ukončení elektronické dražby
nejdéle ve lhůtě 5 minut. Drúiteli s lryššim čislem bude udě|en příklep.
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Přihozy se činí tak, že do přislušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být steiná či \1,šší než
stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podáni s částkou menší než minimální příhoz
nezobrazi a má se za to, že nebylo učirlěno), klikem na tlačitko přihodit je podáLílí učiněno a zobrazí se jako
nej\ryšši podáni spolu uživatelshým jménem dražitele, celkovou čfutkou a uvedeným přesným časem
plíhozu.
Po skončeni dražby oznémi §x9kutor prostřednictvím systému elektronial§ýah dražeb osobu, l(erá učinila
nejvyšší podáni v držbě a vyši noj\]/ššiho podání.
od okanžiku oznámeni osoby, která učinila nejvyšši podání a výši nejlryššiho podáni, běží osobám, které
maji právo vznést námitky proti uděleni přiklepu, lhůta 5 minut, v9 které mohou vznést nlírnitky proti
udělení příklepu. V připadě, že budou podány námitky proti udělení přiklepu, Iozhodne exekutor o těchto
námitkách usnesením, které zveřejni v systému ele|lronické dražby, V připadě, ž9 budou námitky shledány
důvodnými, pokračuje dražba lryvoláním předposledniho podáni; v opačném připadě exekutor udělí příklep.
Dlažit€lŮm, kterým nebyl udělen přiklep se yíáti zaplaaer'á Jistota po skoněení dražby. Držební jistota se
nevrací tomu dlažiteli, který podal námitky proti uděleflí příklepu, a to ž do doby, než usneseni o příklepu
nabude právni moci.
Usneseni o přiklepu se v elektlonické podobě Zvoř9jní prostlednictvím systému eleLtroniohých drťeb a
doručí se osobám dle § 336k občanského soudniho řádu.

Mgr. VlastimiI Kocián, exekutors(ý kandidát
pověřen soudnim exekutorem JUDr. Tomášem Vránou

P ou Č e n í : Ploti tomuto usnssoni mohou podat odvoláni oprávněný, povinný a osoby, které maji k nemovitosti
předkupní právo, věcné plávo nebo nájemní právo, ato, 15 dnů od jeho doruč9ní prostřednictvim
soudniho exekutora. o odvoláni rozhoduie Krajský soud v Usti nad Labem.
Odvoláníjen proti výrokům I., II., VI., VIll., tX., X., XI. tohoto usnesení není přípustné.

v Přerově dne 22.5.2015

Dražibni q]hláška se doručuje: lx oprávněný
lx dalši opftivněni
lx povinný
lx manžel povinného
lx osoby s předkupnim právem, Věcným pravem, nájemnim právem
lx osoby, kteíé přihlásjly vymahat€lné pohledávky
lx osoby, ldeíé přihlásjly pohledávky zaj ištěné ástavnim právem
lx finančni uřad
lx obecni úřad (!ryvěsit na úředni desku)
lx orgán oSsZ
l x zdravotni poj išťovna
lx katastrálni úřad
Ix obecni uřad obce s íozšiřenou působnosti, vjehož obvoduje nemovitost (vyvěsit na úředni desku)
lx \ryvěšeni ná úředni desce

Seimuto dne,
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