
Exekutorský úřad Liberec Voroněžsk^ |44120,460 01 Liberec I, Staré Město
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský
tel: 485 l04 163, fax: 485 l04 27l, e-mail urad@exekuceliberec.cz, WwW: http://Www.ex€kuceliberec.cz,lD DS:
bxhg8w4

Číslojednací: l31 Ex 4886n 1-293

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Peí Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144120, 460 0l
Liberec I, StaIé Město, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o naŤ,ízení exekuce a pověření
exekutora k jejímu provedení čj. 16 EXE 828512011-12, ze dne 23.12.20),l, které vydal Okesní soud v
Mělníku , kteným byla nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: PRoKoP MAXA, Ing., vE sMEČKÁCH 603n3, 11000, PRAHA, r.č.660304/
píoti povinnému: MILAN SESTANI, VINOHRADSK^ 2165148, 12000, PRÁHA, nar.01.05.1970, IC
,l5137340, adresa pro doručování Jindřišská, P.O.Box 4|54, 1ll2l, Praha 1

k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši ............. ....280 000,00 Kč s příslušenstvím

roáodl na základě § 28 zákona č. l2012001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád)

takto:
I. El. dražba nařízena usnesením o veřejné dražební lyhlášc€ z€ dne 16,2.2015 čj. t3lEX

488611|-204 se koná dne:

23.9.2015 v 9:00 hod.

II. Termin skončení dražby se stanovuje nejdřive na 23.9.2015 v 10:00 hod.
Dražba se však koniá, dokud dražitelé čini podání (§33ói odst.4 o.s.ř.); Bude-li v posledních pěti minutích pied
stanovenýŤn okamžikem ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončeni dražby na okamžik po
upl)nutí pěti minut od posledního učiněného podání, nebudeJi učiněno další podání. V takovém případě se okamžik
skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražite|é činí podáni, Podání se považuje za učiněné pouze v případě,
že bylo systémem elektronických držeb držiteli zpětně potwz€no podání se objevi on-line v seznamu přijatých
podání.

II. Ostatni atributy jmenované dražební \yhláš§ zůstávaji zachovány.

odůvodnění:
Okesní soud v Mělniku nařídil exekuci na majetek povinného usnesením ze ďne 23.12.2011, čj. l6 EXE
82851201,1 -I2, }íeré nabylo právní moci dne 25.1.2012.
Soudní exekutor vyďaI dne 16.2.2015 dražební vyhlášku čj. l31 EX 4886ll' 1-204. Touto dražební vyhláškou
stanovil termín dražby na den 1,4.20l5 od 9:00 hod. Před zahájením dražby bylo Aišíěno, že dne 4.3,20l5
bylo u Městského soudu v Praze proti povinnérnu zahájeno insolvenční íízení. Insolvenční řízení bylo
vedeno pod čj. MSPH 93 INS 5554/2015. Exekuční řízení bylo dle ust. § 46 odst. 7 EŘ pr'erušeno,

Insolvenční řízení čj. MSPH 93 lNS 5554/2015 bylo usnesením č.j. MSPH 93 lNS 5554/2015-A,24 ze ďne

28.5.2015 Zastaveno. Překážky exekučního řízení tedy pominuly, proto soudní exekutor lydal nový termín
el. dražby tak, jakje uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání pl'ípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)
Toto usneseni se doručuje osobám, kterym bylo doručeno usnesení o veřejné dražební vyhlášce.

Listinné steinopisy písemností, které se za úče|€m doručeni účastníkťlm řízeni a dalším osobám lyhotovují za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, se opatřuji toliko vizualizovanou podobou uznávaného elektronického
podpisu toho, kdo pís€mnost podepsal. K pisgmné ádosti úča§tníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost \ryhotovená v elektronické podobě a
podepsaná uaávaným elektronic§fon podpisem nebo se předá účastníkovi v sidle exekutorského úřadu na technickém
nosiči dat (§ l7b Stavovského přepisu Exekutorské komory CR ze dne 23.5.2002 v platném měni (karrcelářský řád)).
Soudní exekutor vede exekučni spisy v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 Exekučníbo řádu (zák. č. l201200l Sb. ve
znění pozdějších předpisů) v elektronické podobě, na pisemnosti v elektronické podobě se otisk úředního ani jiného
razitkanembrazuje (§ 9 od§t. 7 kancelářského řádu),

//4 2 /. .c\--',,



V Liberci dne 20.7.20l5
Vyřizuje: Mgr. Jana Neuháuserová

Za správnost vyhotovení:
Andrea Jeníčková

soudní exekutor
Mgr. Petr Polanslcý v.r.

Yyvfieno dns: _2 
i, 0i 2015

Seimuto dne,

Dioittlné Dódé.$l Mór P6lí

M g r. Petr [§ffiW:itl="úuť"_,
PÓlanský 3ffiffi;.;:*-"'
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Exekuio6ký úiad Lib€r€c, DNÉ: 20.7,2015
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€řkutÍ_rský úřad Liberec voronéžská 144120,460 01 Liberec I, Staré Město
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský
tel: 485 l04 163, fax: 485 l04 27|, e-mail: urad@exekuceliberec,cz, W$ary: http://wwwexekuceliberec.cz,ID DS:

bxhg8w4

Číslo jednací: t3l Ex 4886/l1-204

USNEsENÍ
Soudní exekutor Mg. Petr Polanský, Exekutors§ý úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144120, 460 0l
Liberec I, Staré Město, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření

exekutora k jejímu provedení čj. 16 ExE 828512011-12, ze dne 23.12.2011, které vydal okesní soud v
Mělníku , kterým byla nařízena exekuce k návrhu

oprávněného: Prokop Maxa, Ing., Ve Smečkách 603/13,t1000, Praha 1, nar.04.03.1966
proti povinnému: MILAN SESTANI, VINOHRADSKA 2165148, 12000, PRAHA, nar.01.05.1970, IC
45137340, adresa pro doručování Jindřišská , P.O.Box 4|54, 1l121, Praha 1

k uspokojení pohledávlry oprávněného ve výši ............. ....280 000,00 Kč s příslušenstvím

rozhodl na základě § 52 zákona č. 120/200l Sb. ve zněni pozdějších předpisů (exekuční řád)

takto:

K prodeji nemovitých věcí povinného postižených exekučnim přikazem soudního exekutora číslo l3l EX 4886/1 l- 24,

kteď nabyl pú\Ťí moci dnem 12.1.20l2 se nařizuje elektronická dražba a kjejímu provedení se vydává tato:

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
(o ELEKTRoNlcxr oruŽnĚ)

V souladu s ustanovením § 336o Občanského soudního řádu se nařizuje elektronická dražba nemovitostí povinného a

k tomu se stanoví:

a) ZDůsob elektronické dražby:

Dražba bude provedena prostředniotvím dlažebního portrálu www,drazbv-exekutori,cz

b) zaháiení dražbY:

Elektronická dražba bude zahájena dne 1.4.2015 v 9:00 hod. (od této chvíle mohou dražitelé činit podánÍ),

c) Ukončení dražbv:
Elektronická držba bude skončena nejdříve dne 1.4.20l5 v l0100 hod. Dražba se však koná, dokud držitelé činí
podráurí (§336i odst. 4 o.s.ř.); Bude_li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení draŽby

učiněno podání, posunuje se okamžik skončeni dražby na okamžik po upl},nutí pěti minut od posledního

učiněného podání, nebudeJi učiněno další podáni. V takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunu.j€

o pět minu! dokud dražitelé činí podání.
podání se považule za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektfonických draž€b dražiteli zpétně

potwzeno - podáni se objeví on-line v sezramu přijatých podáni.

d) Označení nemovitostí, které budou draženy:

Draženy budou následující nemovitosti povinného zapsané na listu vlastnictví č. 3246

, ,:.,i; I cz0421 Děěín ::- :: 562aa2 valnsdolf
iii, i:+!.]: ?769?1 VaŤDsdolf _., _., :,.-.,,.: 3246
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příslušenStví:

- připojky sití spočívající v NN, VV, plyn (plyn i voda odpojeny), na dvorku žumpa, studna, vedlejší stavba

zděné kolny a venkovními úpravami spočívajicí v opěrné zidce u cesty, kamenných schodů v telénu, část€čné
oplocení s bllínou

T},to nemovitosti s příslušenstvim a součástmi tvoří jeden funkční celek a budou draženy společně jako jeden komplex.

e) Výsledná cena dražerrých nemovitosti určená usnesením soudn ího exekutora čj, l3 l EX 48 86/1 l - l37 čin í částku:
670 000,00 Kč.

f) Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny dražených nemovitostí ajejich příslušenství, práv a
jiných majetkowých hodnot, tj. na částku: 446 667,00 Kč

g) Výše jistoty se určuje na částku 80 000,00 Kč. Zájemci o koupi držených nemovitostíjsou povinni složitjistotu:
l. V hotovosti nejpozději tři nracovní dny před zaháiením dražby (viz bod b)) do pokladny exekutorského

úřadu nebo
2, Na účet soudniho exekutora č. 107-412502025710100, vedený u Komerční banky, a.s, pod variabilním
symbolem 488611 a specifick;fon symbolem, kterým je rodné číslo fozické osoby účastníka dražby (dražitele)
nebo lČo právnické osoby - dražitele, Platba převodním příkazem !!!!§í_!ýL_!3_úč9!_§9g_ddb !9I4
př,iDsána neipozděii tři DracoYní dny Dřed zaháiením dražbY. V opačném případě bude k platbě na účet
soudního exekutora přihlédnuto jen, bude-li hodnověmým zpťlsobem před zahájením dražebního jednání
prokrázáno, že platba na účet soudního exekutora také došla,

h) Píáýa a záýady spojené s nemovitostmi nebyly zjištěny.

i) Záýady, které prodejem nemovitosti v díažbě nezaniknou, nebyly zjišteny.

j) Způsob r€gistrace dražite|ů:

Dražby §e může účastnit pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu (písm, g) a je Úcastnikem dražby probíhajicí na
portá|u www.drazby-exekutoli,cz, kde prokiže svoji totožnost. Dražit nesmí soudci, zaměstnanci soudů, povinný,
manžel povinného, soudní exekutor a zaměstnanci soudního exekutora a ti, jinrž v nab}tí dražené věci brání zvláštní
předpis. Dalši dražby se též nemůže účastnit rydražitel, ktelý nezaplatil nejvyšší podání.

Účastnikem dražby se může stát každá fyzická nebo práwická osoba, která provede základní registraci na dražebním
portálu wury.drazbv-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odeslánim tegistačniho formuláře umístěného
www,drazbv-exekutori.cz]registrace zpťlsobem tam uvedeným provozovateli dražebního portálu, Učastník je povinen
v}plnit v registačním formuláři všechny povinné údaje, jinak mu nebude umožněno registraci dokončit. Učastnik je
povinen v registračnim folmuláři uvést pravdivé a aktuální infolmace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením
pravdivých informací zpťrsobí. V případě, že po provedení registface dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v
registračním formuláři, je účastník povinen toto oznámit provozovateli držebního portálu, Provozovatel dmžebního
portálu zajistí, aby byl registrační formulář v elektronické podobě uložen v uživate|ském účtu účaslnika a přístupný
všem uživatelům k jejichž dražbátn se účastník přihlásí. Učastnik je povinen si při registraci zvolit uživatelské jméno,
pod který,n se bude elektronických dražeb účastnit pod statusem účastníka či dražitele. Uživatel je povinen zdÉet se
užívání jakýchkoliv hanli\^ých, ur{ížlilTch či vulgámích označení, v opačném případě je adrninistrátor oprár,rrěn pod|e

svého uvážení bud'registraci uživatele ajeho úč9t bez náhrady zrušit anebo zněnitjeho uživatelskéjméno.

Pro fyzickou osobu, kt€rá má v úmyslu se dražby účastnit jako dražitel a draženou věc nabyt do svého výlučného
vlastnictyí, p|atí, že je povinna vyplnit registrační formulář označený ,,FYZICKA OSOBA" a tento opalřit svým
podpisom a doručitjedním z níže uvedených způsobů provozovate|i dražebního portálu.

Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé a nab54 draženou,věc do podílového
spoluvlastnictví, jsou povinni lyplnit registrační folmulář omačený ,,SPOLUVLASTNICKY PODíL" v němž uvedou

zejména, v jakém poměru jim má bl't udě|en příklep a kt€ď ze společných dražitelťt je oprálněn i jménem ostatních



držitelů činit podáni a tento všichni opatřit s\Tmi podpisy a doíučit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli
dražebniho portálu.
Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnit jako společní držitelé - manželé a draženou věc nabl,t do
spoleiného jměni manže|ů,lsou povinni \Tplnit regisťační formulář ozračený ,,SPoLEČtvp nmNÍ MANŽELŮ", v
němž uvedou, který z manže|ir bude jménem manželů činit podání a tento oba opatřit svj,m podpisem a doručit
provozovateli dražebního portálu.
Pro píávnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit a drženou věc nablýt do svého výlučného vla§tnictví,
platí, že je povinna prostřednictvím svého statutámího zástupce nebo jiné osoby, která je oprávněna za právnickou
osobou jednat, vyplnit formulář ozračený ,,PRA\INICKA osoBA', v němž osoba, která formulář vyplriuje, označi, z
jakého titulu vyplývá její oprá\,ílění jednat za právnickou osobou a tento opatřit sv]rln podpisem a spolu s ověřeným
aktuálním qýpisem z obchodního rejstříku doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli držebního portálu.

Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit jako společný dražitel s jiným dražitelem, platí přiméřene
předchozí ustanovení.
Pro úča§tníka, kŤery má v úmyslu se zúčastnit dražby a svědčí mu předkupní právo k dražené nemovitosti,je povinen
tuto §kutečnost píokázat zpťrsobem stanoveným níže. Za prokááni předkupního práva, nelze-li tuto skutečnost zjistit ze
spisu soudního exekutora, se povťuje zejména doručení aktuálního \Tpisu listu v|astnictví, či originálu n€bo úředně
ověřené kopie smloulry, z níž předkupní právo vypl;fuá,

Účastník, aby se mohl účastnit dražby, doručí vyplněný registrační formulář provozovateli dražebniho portálu jedním z
následujících způsobů:
a) Registračni formulář vyiskne, vlastrroruč!,!ě podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit a v této formě ho
odeš|e v listinné podobě provozovateli držebniho portálu,
b) Registrační formulář v},tiskne, vlastnoručně podepiše, nechá swj podpis na formuláři úředně ověřit a nechá listinu
převést autorizovanou konverzi do elektronické podoby. V této podobě ho doruči provozovateli dražebního portálu na
jeho emailovou adresu spravceúDe-aukce.com.
c) Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří sv]im zaručeným elektronickylm podpisem a v této

formě ho doručí provozovateli dražebnfuo portrilu na emailovou adresu spravce@e-aukce.com.
d) Registrační formulář převede do formátu ,pd| dokument opatři svlým zaručenlim elektronickým podpisem a v této
formě ho doručí,jeJi to možné, provozovat€li dmžebního poítálu dojeho datové schrrinky: dbdfdti.
e) Registrační formulář osobně podepíše před uživatelem, jehož dražby má v úmyslu se účastnit a současně mu prokáže
svoji totožnost platný,rn osobním dokladem. plotokol předá uživateli, který ho doručí do datové schránky provozovatele
portálu převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby.

k) Způsob určení wdražitele a zveřeinění usnesení o př,íklepu:

Příklep bude učiněn tomu dražiteli, který učiní nejvyšší podáni. Dražiteli s předkupním právem bude udělen příklep
v připadě, že učiní shodné nejlryšší podání. UčiníJi shodné nejvyšší podání více dražitelů s předkupním právem, bude

udělen příkl€p tomu dražiteli s předkupním právem, kteqý učinil své nejvyšši podtfuri nejdt'íve.
Usnesení o přiklepu bude dle výsledku elektronické dražby vyhotoveno a distribuováno osobám uvedeným v § 336k
o.s,ř, a současně bude zveřejněno na úředni desce soudního ex€kutora, k nížj€ zajištěn přístup plostřednictvím veřejné
datové sítě a zároveň v systému elektronické držby,

l) Vydražitel je oprávněn převzit lydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o
příklepu. o tom je vydražitel povinen qŤozumět soudního exekutora. Vydrúitel s€ §tává vlastníkem ladražených
nemovitostí s přislušenstvím, naby|oJi usneseni o přík|epu právni moci a zaplatilJi nejlryšší podání, a to ke dni lrydání
usnesení o příklepu (§ 336l odst. 1 a 2 osŘ). K zaplacení nejvyššiho podáni se stanoví lhťlta jednoho měsíce, která
počne běžet dnem právni moci usnesení o příklepu.

m) Termín Dřihlášení pohledátek:

Při lozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupilijako další oprávnění, a další věřitelé povinného
dornáhat uspokojení jiných lrymahate|ných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které
byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí neipozděii do tří pracovních dnů před zaháiením dražbv, jestliže v
přihlášce uvedou výši pohledávky ajejího přísluš€nství a prokáží-lije příslušnými listinami. K přihláškáLrn, v nichž u.ýše

pohledávky nebojejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihIíži,

n) oprár,rrěného a ty, kdo přistoupili do řízenijako dalši oprávnění, jakož i ostatní věřitele povinného, kteří požadují
uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, tímto soudní exekutor vyzývá, aby sdčlili soudnimu exekutolovi,
zda ádaji zaplacení svých pohledávek. Nepožádají-li tyo osoby o zaplacení před zahájením dražebniho jednání, mťlže

lydražitel dluh povinného vťlči nim převzit (podle § 3369 osŘ), Pievzetim dluhu nastoupi \Tdražit€| místo povinn_ého,

souhlas věřite|e se nevyžaduje, Je - li pohledávka, do níž lydražite| nastoupil místo povinného jako dluhík, zajištěna
zástavním právem na prodávaných nemovitostech, pťlsobi zlástavní právo vilči \,],dražiteli.



o) Každého, kdo má právo, které nepřipoušti dražbu (§ 267 OSR), tímto soudni exekutor vyzývá, aby toto právo
uplahil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi neiDozděii tři pracovní dnY před
zaháiením dražebního iednání,jinak kjeho prálu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

p) osoby, které mají k draženlfon nemovitostem předkupní právo, tímto soudní exekutol upozorňuje, že toto své
právo mohou uplatnitjen v dražbějako dražitelé a dále, že udělenim příklepu předkupní právo zaniká.

q) Termín uplatnění předkupního oráva a způsob sděIení rozhodnutí, zda ie oředkupní právo prokázáno:

Soudní exekutol upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní plávo, že j€ mohou uplatnit jen v dražbě jako

dražitelé. Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, ktel.ým se stal vydražitel j€jím vlastnikem. Hodlá-li
někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musi je prokázat nejpozději tři pracovní dny před zahájením dražby,

Soudni exekutor před zaháiením vlastni dražby rozhodne usnesením, zda je předkupni právo prokážáno a toto
rozhodnutí zveřejní na své úřední desce, kniž je Zajištěn přístup prostřednictvím veřejné datové sítě a zároveň ho
zveřejní v systému elektronické dražby,

I) ZDů§ob určerí.ryd.a

Učiní-li dražitelé v elektronické dražbě stejné nejvyšší podáni, bude příklep udělen tomu, kdo nejvyšši podání uěinil
nejdříve. Vyjma dražitelťr, kterým svědčí předkupní právo, nemohou však dražitelé v elektronické dražbě činit st€jné
podání. Další podání (vyjma dražitelů, kteným svědčí předkupní právo) tedy musí by vždy rryšší než předchozí učiněné
podání.

s) Termín uDlatnění námitek proti přík|eDu:

Po skončení drťby bude v systému elektronických dražeb zveřejněna osoba, která učinila nejvyšší podáni v dražbě a
výše nejvyššiho podání, od okamžiku tohoto zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení
příklepu lhúta 2,5 min., ve které mohou vznést námitky proti uděl€ni přiklepu, a to prostřednictvím dotazu, ktenÍ se
objeví u příslušné dražby po uplynutí lhůty stanovené pro učinění dalšího podání. V připadě, že budou podány
námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní ex€kutol o těahto námitkách usnesením, které zveřejní v systému
elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány dťrvodný,rni, pokračuje držba vyvoláním předposledního
podání , toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude roáodnuto o námitkách. Zfuoveň bude v tomto
usnesení roáodnuto odkdy a dokdyje možno činit další podání.

odůvodnění
Usnesením o nařízení exekuce a povčření exekutor4 které lrydal Okr€sní soud v Mělníku, pod čj. l6 EXE 8285/2011-
12, ze dne 23.12.20lI a které nabylo právní moci dnem 25.1.2012, byl soudní €Xekutor pověřen provedením exekuce
proti povinnému. K provedení exekuce vydal soudní exekutor €xekučni příkaz prodejem nemovilostí povinného čj. l31
EX 4886/ 1 l -24. Exekuční příkaz nabyl právni moci dn em l 2.1 .20l2. Výslednou cenu nemovitostí, jakož i závady, které
prodejem v dražbě nezaniknou, soudni exekutor určil na základě posudku znalce usnesením čj l3l EX 4886/11-137,
které nabylo právní moci dnem 4.12.2012, K realizaci držby soudní exekutor nařídil v souladu s ust. § 3360 o,s.i,
elektronickou dražbu,jakje uvedeno v tomto usnesení.

Poučení:
Proti tomuto usneseni mohou podat odvolání jen oprávněný, ti kdo do řízeni přistoupilijako další oprávnění, povinný a
osoby, které mají k nemovitostem předkupní právo, věané právo nebo nájemní právo a osoby, které přihlásily své
q,rnahatelné pohledávky nebo poh|edávky zajištěné zástavním právem. odvolání mohou oprávněné osoby podat do l5
dnů ode dne doručení tohoto usneseni k odvolacímu soudu, kterým je: Krajský soud v Praze prostřednictvím
podepsaného soudního exekutora. V odvolání musí být uvedeno, kdo je podává, proti jakému roáodnutí směřuje,
vjakém rozsahu je napadá, v čem je spatřována nesprá\,ílost tohoto roáodnutí nebo postupu soudního exekutora a čeho
se odvolatel domáhá a jak;ými důkazy svá twzení dokládá. Odvo|ání musi b;ít podepsáno a datováno.
Odvolání jen proti výrokťlm uvedeným pod písmerry a, b, 0, h) ž l) neni pl'ípustné.
Jako dražitel nesmí \rystupovat soudci, zaměstnanci soudů, zaměstnanci Exekutolského úřadu Liberec l soudního
exekutora Mgr. P€tra Polanského, povinný, manžel povinného, \Tdražitel uvedený v § 336m odst. 2 ati, jimž y labraí
věci bnání zvláštní předpis.
Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupc€, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za
právnickou osobu, obec, rryšší územně samosprár,rrý ce|ek nebo stát draží osoby uvedené v § 2l, 21a a 2lb 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 fuzické osoby bude prokáána občanskj,rn průkazem nebo c€sto\.Ťím pasem,

(j) ll,t,r,



existence pávnických osob y'ypisem z obchodního rejstříku nebojinou zákonem stanovenou úřední 1istinou, dokládající
právní subjektivitu prár,nické osoby.
Vydražitel, který nezaplatí ani v dodatečně určené lhůtě nejvyšší podání, je povinen Wátit nemovitosti povinnému a
nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednánim, škodu,
která vaiklatím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-Ii při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejlryšší podání,
rozdíl na nejvyššim podání. Na t}to závazky se započítájistota složená vydražitelem. Nepostačuje-li k úhradě závazků
složenájistota, podá soudní exekutor k vymoženi potřebných částek náwh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce
proti takovému vydražiteli.

Dražitelé se upozorňují, že po předchozi telefonické či osobní domluvě mohou v pracovní
době exekutorského úřadu jednu hodinu před plánovaným koncem elektronické dražby
(nejčasnějši možný okamžik skončení dražby) až do skončení elektronické dražby, lyužit
k činění podání v elektronické dražbě počítač exekutorského úřadu.

Usnesení se doručuje do vlastních rukou oprávněnému a těm kdo do řizení přistoupili jako další oprávnění (Sp. Zn.
oprávněného: ), povinnému, manželu povinného je - li nemovitost v SJM, osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi
mámo, že mají k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a osobám, které již přihlásily své
v}Ťnahatelné poh|edávky nebo pohledávky zajištěné zástavním píáyem za povinnlfin a příslušnými listinami je
prokiaaly.
Usnesení se dále doručuje finančnímu úíadu a obecnimu úřadu, vjejichž obvodu jsou nemovitosti a vjejichž obvodu
má povinný bydliště (sídlo, místo podnikání), a to spolu s exekučním příkazem, pokud jim nebyl dříve doručen, těm,
kdo lrybíraji pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění,
příslušnému katastrálnímu úřadu, obecnimu úřadu obce s rozšiřenou prisobností, vjehož obvodujsou nemovitosti,
Dražební lryhláška se v den jejiho vydání q'\iěsí na úřední desce exekutola. Soudní exekutor požádá obecní úr'ad, v
jehož obvodujsou nemovitosti, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejni| způsobem v místě obvyklým, a
příslušný katastíální úřad, aby lryhlášku nebojejí podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce.

"otisk úředního razitkď'

V Liberci dne l6.2.20l5
Vyřizuje: Mgr. Jana Neuháuserová
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