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USNESENí o opAKoVaNB nnlžgĚ 103Ex42543l13

Soudní exekutor JUDr, Tonráš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov. Komenského 38. pověŤený

provedením exekuce na základě pověření, které v_vdal Okresní soud v Děčíně dne 27.8.2013, čj. 37EXE368l/2013-2l,
kterýrn byla nařizena exekuce podle pravonlocných a rykonatelných lozhodnutí: rozsudek ze dne 15.4,20l3, čj.
62C1562/l3-10 v_vdal Obvodní soud pro Prahu l k uspokojení pohledávky oprávněného: CDV-3, LTD., Fleet Street

13], 0Ec4A -London, EC4A 2BB,Spojené Klálovství Velké Británie a Severního lrska, reg. číslo: 8146233, Zast. Mgr.
Marek Lošan, advokát. Na Florenc i 2 l l 6/ l 5. l l000 Plaha Nové MěSto, IČo 6925 8 12 1 , proti povinnému: Jiří Ledvinka.
Mostecká 1236,40747 Varnsdorf, nar, l5,9,i96l, v částce 77 876,25 Kč s příslušenstvínl, jakož inákladŮ exekuce,
jejichž výše se Lrrčuje zvláštnínl rozhodnutím. vydává tuto

D ražební vyhlášku
o provedení elektronickó dražby

L
Dfaž€bníjednáni Se koná proStřednictvinr elektronického Systéll,tu dražeb na adíese:

rr,* rr,,okd razbr,cz
Q![[!!4 dražených nernovitých věcí (dále jen ,,nerrlovitostí") se uskutečni dne 7.9.20l5 v l5;30 hod. na místě saménr
na ulici Mostecká č,p, l236. Varnsdorf, okres Děčín. a to pouze pro předem Zaregistrované zájemce, Registraci
kobhlídce lze plovést na tvebu rvir lv.e}ekucc,ez vsekci Dražby nemovitostí a to vždy u konkétní D/brané
nemovitosti. V připadě, že se na obh]ídku nezaregistruje žádný zájemce, obh|ídka se neuskuteční! Sledování
elcktronicke dražb1 je vereine pii§tupne,

Zaháiení elektronické dražbv: dne ló.9.20l5 v ]j:00 hod (od tohoto okartlžiku trohou dt,ažitelé činit podáttí).

Ukončení elektrorrické dražby: nejdříve dne 16.9.2015 v l4:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§

336i odst,4 zákona č. 99i l963 Sb,, občanský soudní řád, v platnénr znění (dá {e j en ,,o. s.ř.")) - bude-li V posledních pěti

ninutách před stanovenýtrr okamžikenr ukončeni draž}y učiněno podání. ll1á se za to, že dťažitelé stále činí podání a
okamžik Lrkončení dražby se posotlvá o pět lrlillLlt od okanlžiku učiněni podálí. Budou,li poté činěna dalši podáni.

posnrp dle předcháze.jící včty se opakuje, Upl_"-ne-li od posledniho učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podállí rná se za to. že dražitelé.již nečiní podáni a dlažba končí ( § j36 odst.2 pisn, c) o.s.ř.).

II.

Předmětem dražb}, jsou následLrjící nenrovitosti povinného a jej ich přislušenstvi:

t_

LV 5698
KÚ prc tistccki krai. KI) RLlmburk
()kles: Děčin
obec: valrrsdo
Kod k,ti : 77ó97l Varnsdorf

Podíl:1/1
J(,dnotk\:
Č.p,. č. jerlnotkr ZpLisob v\ užití Na LV
1236 9 B}1 56q]

Podil na společnich částcch dontu a po7cmku
7I45,157]]

Typ icdnolky
h\l /

Q!|,rt tz

Vtntczcno \ Budo\a Varnsdort, č,p l2]6. blt dilm l.V 5ó9j lra paí.ele 646]. LV 569]Palceln 64ój zasla!čná plocha a nád\oři2.1lnt2

t'ři\Iušc §t\i ncfio\it(1 \čťi. ktcréh0 §t c\ckucť tíká: ť í,

Slrora uvedené netuovitosti tvoří jeden íLtnkčni celek a bLtdoLr dražerl5,, s příslušeDstvínl a součástmi jako jeden kornplex.

IlL
I'ořadové číslo dražebního jednáni: 4. kolo

IV.
VíSlcdná ccna dlažení,ch llelnovitostí ajejich přiSltlšenstvi čilli čá§tku 425.000,- Kč,



V.
Nejnižší podání Se stanoYi ve v),ši 30 7o výsledné ceny dražených nelrrovitostí a jejích přislušenství. ted),na částku
l27.500, - Kč.

vL
Výše jistot.v se stanovuje na částku 60_000,- Kč. Zá,jerrrci o koupi dražených nenrovitostí jsou povinni zaplatit jistotu
nejpozdčji 2 dny před dtažbou v hotovosti v Exekutorsként úřadě v Přerově. soudniho exekutora JUDr. Tonráše Vrány
nebo na tičťt 244793959i0300 l,edený u ČSoB, a.s. poboika olonlouc, variabilní synrboI l l034858l3,jako specifický
symbol použije zá,jerrlce rodné čísIo nebo lČo. K jistotč zaplacene tinlto ZpůSobent lze přihlédnoLrt jen tehdy. bude-li do
zahájeni dražbv 7jištěno, že došla na účet soudniho c\ckutora. Do elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé,
kteři Zap]atí dražebn i j istottl.

VII.
Věcná břemena. výnrěnky a ná.ienlní, pachtovni či předktrpní práva, která prodejem nemoYitosti v dražbě nezaniknou:
nej sou,

vIIL
Vydražitel je oplávněn převzít vY(lražené nenlovitosti s příslušenstvím dnenr nás]edujícím po doplacení nejvyššího
podáni, nqjdříve však po uplynutí lhůtr, k podávání návlhů na předražek, Byl-Ii však podán takový návrh, nenrovitost s
příSlušenStvin] lze převzit dnent následujícinr po dni. kdl,b),1o předražiteli doručeno usnesení o předražku. V.u-dražitel se
stává vlastniken] vydIažené ncnrovitosti s přisIušenst\,íln, nabylo-Ii usneseni o přiklepu právni lttoci a zaplati1-1i
nejlyšší podání, a to ke dni v),dá]rí usnesení o přiklepu. Předražitel se Stává vlastníkenl neluovitosti s přislušenstvil]],
nabylo-1i usnesení o předražkrr plávni l]]oci a předtažek byl zaplacen, a to ke dni_jeho vydání,

IX.
Soudní elekutor upozorňuje dražitele. že Se nepřipouští, aby nej,,yšši podání bylo doplaceno úvěrel]r 5e Zřtzcnin
zástavního práva na q,dražené nclllovitosti,

X.
Způsob elektronické dražb1,("s 336o odst- 2 pislrl- b) o,s,ř,);

l. Dražb)" Se může Zťlčastnitjen re8istrovaný ověřený trživateI portálu !§]t:_qk_djnzb:lz .

2. Povinný se nesní ťlčastllit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci nůže jako ověřený
užil,ateI portálu ]§i_ ji,,l]!,i1i,!]a.l[!l ťlčastnit dražby v postaveni povinného a přisluší nlu práVo podat nánritky
proti udčleni příkleptl.

3. Dražiteli nebo povitrnótrrtt. který nesplňuje technické podntínky pro rcgistraci a následnou dražbu, exekutor
unložní na pŤedchoZi písenlné vyžádáni v sidIe ťtřadu přistup k tecirnickéruu v.vbaverrí,

4, Na poftálu !11},}_..1;1l!1] az'l!].!]i v sekci připravovanó dražby si ověřený uživatel zvolí treIrrovitost. kterou clrce
dlažit, Do dražby se ověřerrý užiVatel portálu nrusi p,Ěihlásit jako dra

5, Z adm inisn,at ivn ích dťLlodťr doporuču.jente přilrlášeni k dlažbějiž současnč s odeslánítn dfažebníj istoty. již
\ tento okamžik nlLrsi dražitel zvolit, Zda bucle dlažitjako prostý dražitel nebo dražitel S předkupnltrt prívem.
ab1, bylo možné jeho předkupní práVo před dlažbou ovčřit a povolit. Postup pro přihlášeni je patrný
zdražcbního manuálu y§ckci,,Jak dražit" na portálu lvrvrv.oktlrazby-cz, Po zahájeni dražby neni
rlrožné přistoLtpení da[šich dlažitelů. kteři se do Zahájeni dlažby nepřihIásiliI

6, Po připsálli dlažebllí jistoty na bankovni ťlčet e\ekutora a splnělrí podnrínek účasti na dražbě dle dražebni
l,yhLášky je dražiteL oprávněn v dražbě přiilazovat,

7, V tcrninu pořádluli samotllé dlažby již přihlášcný dražitel u korrkrenri dražby, pod svým uživatelskýrrr
jtlrénctrr a hcslcnl nrůže od okanržiku zahájení dražby přil]azoVat,

E. L]činilo-1i součírsnč Vicc dražitelů stejlré ttejvyšši podáni. udě[í soud přiklep nejplve tolllu dražiteli, kterénlu
5\ědči předkupni prár,o nc,bo výhrada zpětné koupě. Dorovnávat na podání,jiných dražitelů srrríjen osoba
s předkupnim právenl trcbo V jejíž prospčch b;,la zřizena VÝlrrada Zpětné koupě. Nerrí-li přiklep takto udělgn,
udčlíj!,i dražiteli, ktcD,podiini učiniljako první, Ustanovelli § 336.i odst, l Věl).,díuhé se nepoužiie,

9. Způsob určení v},dl,ažit!,lc v připadě podle 
"s 

336j odst. l věta dluhá o,s.ř,; Při shodě podání bLrde r,vdražitel
určen losem, l-os nlezi ,lsobanli spředkupnínl l]rá\,ell]. kicré učiniI1 shodné podání se činí elektronickýnl
loscm z číscl l až 99 na ziikladě kliknLtti užirateIe ihned po ttkončeni eIektrorrické dražby nejdéle ve lhůtě 5
l1linu1, DIažiteli s vyššinl v) losovan!,nl čislenl bude ttdělen příklep-

l0, Příhoz} Se čilrí tak. ž. do přislušného okénka dražitel v},piše částktl přihozu (rrrtrsi být stejná či vl,šši než
Stalloleni nlinimálni příhoz určený dražebuíkent. jinak se podáni s částkotl nlenší než mininlální příhoz
trezobrazí a má se za to. že neb; lo učiněno). klikent na tlačítko přihodit je podálli učiněno a zobrazi se.jako
nejvyšši podáni spolLl uživatelskínr jnrénenr dlažitele. celkovotl částkou a uvedenýnr přesn)in] čásem

I'iílloZtl,
li, Piíklep Ize udělit toll1u_ kdo Lrčinil ne_i1,1šši podáni a u něhož jsou splněny,dalši podnrinky strtrolené

zákonenr( §j36_i octst. l r,ěta první ols,ř,)

(,/q; z r?,



12. Po skor-rčení dražby ozráni exekutor prostředrrictvill systéoru elektronickýclr dražeb osobu, která rrčinila
ne_jvyšši podání v dražbě a výši nejrryššílro podání,

13, Družitelůrn, kterým nebyl udělen přiklep se vrátí zaplacená j istota po skončerrí dražby.
14. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě Zveřejni prostřednictvím systému elektronických dražeb a

doruči se osobán dle § 33ók občanského soudního řádu (§ 336o odst,2 písm. e) o.s,ř,)
15. Tenlrín, do kterého r,rydražitel rrrusí sdě|it, Zda bude nejvyšši podání platit úvělem se zřízením zástavního

práva k vydražené nemovitosti: doplacení úvěrem se zřízením zástavniho práva (§ 336i odst. 4 o.s.ř,) v této

dražbě se nepřipouští.

P o u č e n í: Proti ton]uto usnesení není odvo|ání pŤípustné.

V PŤerově dne 21.7,2015
Mgr. Vlastinril Kocián, exekutorský kandidát

pověřen soudním exekutoreur JUDr. Tomášem Vránou

Díťebni vyhláška se doručujc lx oprávnčný
l\ dalii nrlía\ nin i

lx povinný
lx manžel povlnného
lx osob! s předkupniln práVem. věcliým právem. nájemnirn prálenl
lx osoby. kicíé přjhlásil} v]mahatelné pohledáVky
l \ osob],''. ktťíé piihlás il}, pohlcdávk], zalištčné zásiavDím píá!enl
lx í]nančni úřad
l\ obecni úřad (v}"!ěsit lla úředni dcsku)
lx orgán ossz
lx zdravotlri pojišťo\na
l\ kataslřáll1i úřad
l x obccni úřad obcc s rozšiřenou působnos(i. v.iehož obl,odu ]e n.movitoý (v}"!čsi! na úřťdni dcsku)
lx vwěšeni na úřťdni dcsce

Yyvělcno dne:

§eimuhd*t,

2 3 07 20]5

./l.,.Y.


