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USNESENI

Soudní exckutor l\lgl. Dušan šnairler, Ev|opská 663i]32. 160 00 Plaha t]. pověřený provedením exekuce

u.n"senílu č. j. 42 É\E i2t)15 z,e ánu C,g,ZOll. lirer,é vyclal Okresni soud v Ústí nad Labcxr na záklac]ě

"vrr"""i"r"e1.,i "r1.Odn 
ti _ irotářský zápis č..j. NZ 68]/20]3. N 62812l)] 3, který vydal JUDr. 

,ida 
Nevřelova _

náúislý, koncipieni cine :J1.10.20i:] u' kto,]ý ,. stal p,avonocnýnt clne :J].l0.2l)]3 a wkonarelnÝnr dne

07.,l 2.20] l]. ve Věci exekuce oprávněnóho: A _ -lladin g. a.s., Kat]ova 455r4B. 1 1000, Pralra 1 , I('] ,18289540, pToti

p"",",,r,*", .1rBi pŤit-:Ex.'spurrot,i;,lni 2:6i31, ;0010, úsLí :tacl Labc,''', nar.20.09,1961, Ič 6928094l,

i vyrnožerrí povlrrnosti rra peněžjté plnéiií a nák]adů exeliucu, rozhodl tak, že vydává tull)

Dražební tryhlášku
(o elektronické dražbě)

L §lektronická dražba nemovityclr věcí uverlených v bodě III. bude zahájena dne 30.8.20].6 v 10,00 hod,

na dražebním portálu lrttp://vv,t^,.exdrazby,cz,

lI. Elektronická dražba bude skončena nejtlříve rlne 30,B.20l6 v 11.00 hod. Dražba Se vša} 1iorrá do doby,

c]okurl r]ražiLe]é čilí podárrí (§ :]:j6i 0dSi. a ,.o.s.ř."). Bur]e_]i v poslednicl_r pěti nrirtutách pŤed stanovr:nynl

okamžiken ukončcní clražby učiněno podání. ná se za trl. ž_e dražite]é stálc činí podálrí a oka:nžik ukončení

ar"zby se postluvá o pěL nintlt ot] okanžikrr rrčiněni poclání. Butiou_li plrté čillětla da]ší podání,._posmp dle

pinJ.|'lruii.i věry se opaliuje. l..Jplyne_li or1 posl*Jního Llčirlěnólro porlóní pět mittrrt. attiž ily bylo učiněrro další

i,,,.uni, ,i se zaio, žc'dražiielé již_ nerini pilclání a cii,ažba krlnčí. Jedrrorlivá podáni všech dražitelů.a iejich vyše

ir,l,,u ir"rp,_,rr,iaa,],: zollrazovátly na P()rlálU Wl,ý W _exd lazby. tz v t.ánci zobraz,cní inlorrnací o tóto r]ražbě.

III. ?ředmětem dražby jsou nenrovité věci;

pozemekparc.č.211(zastavěnÍplochaanácivoří)ovýmčře25:]1112.Včclllěstavl;ynapozemliustr,,jíci:
Ludo,ru č.i. 127 íbyc]]eni) v c.ástj obct, Dolni Clrřibská. pařc. č. 212 (z_ahiada) o VýmčŤc 942 m_2, paft. č. 213

1zasLavčn;i'plocha a irádvrlií) o vj;něře 20 m2, r,četně stavlly na ptlzctrrku stlrjící: budova bez čp]če (iiná si,), vše

)apsané na listu r,lastrricLví 2!)8 pro tikres Děčí.. obec Chřibská a katastr,ální úzení Dcilní C]rŤibsk.i_

Přislušenství nentovitých vět i tr oři:
Vedlejší suvba: z-enrní slilrlp (součásLí pozenliu parc, č, 2l:]),
piirni!,,n.tui, vc:rhon.rri úpr.av1,: oplocelrí, r,iez_c]cwá briina .r brank;r. zpevlrěnó plrrhv vč_ venkorrní]ro sc}odiště,

i,,zo,,v.rlo sítě: přílxljki e1."enetgie, příjojka votluvrltlu zc stuciny, přípojka kanatizace do odpadlí jíi:rky.

odpadní jírrlka, sLrlrlna.

shora uveclenó lenovilé včc] t\,oří ]eden funliční celeh a buclou clraženy s přisiušenstvírn a součástrnijako jeden

celck.

lV. VÝ\ledná eela tlražených nenlovili( h lěr I je 700,000,- Kř,

V. Jedná se o nrvni dražebni jednání a neinižší oodání se stanovuje v€ v}ši dvou třetin wsledné Ceny, tj,

466.667,_ Kč.
pil]ory'r" činí rak. že c1o j:říslušnóLto rrkérrka rl:,ažite] vypíše částkrr pří1lozu a poLvrzenífi (k]ilie]n) na tlačírko

,,Přihoáiť. je pocltlní rrčjnÉno, Jednotlir,é příhoz,y všetli d1.1ž_iLelii á jtjich r.ýše jsou řazeny thronologickv a

i.ruuě ,. ."]:,riu a vžrly bet_prosiředně zobliz_eny na p.rtálu www,e xdIaz_bv.cz v ránrci zoblaz_ení iníormací o téLrl

tlr.ažbč. Pro akluální Zol)Ia7,erlí všech inirlrmacj o lon] je ntlt],]é plúllčžrlé prováclčt a]ituaiizaci wellové sránky

použilím t]ačítka nello oclltazent ,,.\ ktualizova t" (F5),

vI. výši jistoty soudní exekutoř §tanovuje v částce 50.000.i Kč. Zájenrci o koupi dlažených nemovitých věcí

r.,|,-l"''-.|"il l,st,,rrtt 1,t,,LJ,],.,rl;;u, l-,,r,,sr, d,, n,,1,Io,,nv,,\cl.ult]l\Lcho úiaLJu ncilr,zdiji l den PierJ

kon;inírn clr.ažlly, l1el)0 na tlaet soudního exekutt;t,a verlený u Rai lleist,llilank a_ s,. číslo účtu; 101l749791/5500,

valialliiní symllol :J4515. spc.ifický si,nbol RČlIC dražir9le, ._ . _,

r plarhl na útet exekutori Jze přiirlécllout jen tehrly, byloli přccl 7,nhájenírn dražebního jednáni ,,jiště.,o, že na

Ličel soudního exekutora talié doš]a.

p-rJ"*i"ř'p"s,""llích slilžeb, krerý ]e plarrl,", i bez lěchto ná]ežilostí, Dle u5L § l7b siavovski}io přcdpisu Exekuto,skó

innroi,, č*la'.'up"L,t;lir; _ !arlcelářsl,_Ý iáá, k písenlnri žádosti _úča5lllika, 
ktelé.tlu bvl 1istiltnÝ strinopi5 lo]]oto dokllfiie]ltu

r]o,..řetr. se zašle ti, poštotr nu 
"l, 

ua,..u,-,.,"aj,,ái ";iOo"i 
písenlnosL rlhot,lvcn;i i, ei. po,Jobě a podePsaná Podle § t6a

nebo 5ť předá účastli]ioYi v sidle liřltlu na lechnjckdn] tlo§ičj Clat,

@ň ,n.r,



Draže]xí jislota mLisí bÝt uhrazena z účLLt dlažiteic.
Dražitei na poltáiu wwrv.exdrazby.cz. prrlkáže Svotl ltllož os| zpúsobem uvedeným v č], Vlll. této \Th]ášky a

přjh]ásí se ll této dlažbě. 0 spJrlční poviunosti 5]ožil clražel]ní jistotu hrrde dražitel itrtbrrnovár,: rldeslánínr e-
ntailové zprávy tla adt,esrt, kterou 0značí při své le8istraci na pot,tálu wwrv.exdl,azby.cz.

VII. Práva a závady spojerré s nenrovitou věcí: Na nemovité včci nevázntru věcná biemctla. výměnky a

nájenni, pachtovní či picdhprrí pltlva, litelá by proclejen v dražbč n€zanilila.

VIII. Způsob ťegistrace dražitelů: Jalo dřažitel se může el€ktronické dražby účastnit pouze osoba, která
je Registrovanýnl drďitelem pro dražby probíhající na portálu ll,r,l,w,.exdrazby,cz, prokáž€ §von totožno§t,
k této dražbě se na pořtá|u wv.$,.exdrazby.cz přihlásí a na účet §oudního exekutořa či do pokladny
exekutorskélro úřadu zaplatí dražební jistotu ve \|íši stanovené touto dražební lyhláškou v čl. VI.

Registrovaným dťažitel€m se stanc každá r_lsoba (fyzická i právrlická), ktelá se jako dražitel legjstruje na
po],tá]u w!Ý\Ý.exd.a zby.cz, ato bud'změnou ijž dříve pťo\,edené základní legistrace a,,Regisl]-aci dražitele" v
sekci ,,Můj ričet", nebo se ror.t,tou jalio dIažilcl registnlje v sekci .,Regisll,;ce".

Rsgistřovaný dražitel pI,okážť svou loložnosl .,Dok]atlenr o plokázání totožnosli íegisiTovaného dražitele pro
dražby probílrající na portálu w\,!,w-exdlazbv.cz" (dille jen .,Doklad o prokázání totožnosti"), jehož frrrmuljř je
unístěn la portáJu wwrv.exdrazby.r:z v sekci ,,Můj ričeť' nebo v infot-načním bannctl detailu této dlažby na
pol-tiilu www.exdrazby.cz uuiístěného v sekci .,lVloje clražby" potó, co se k |éto dražbě přihlásí kliknutínr na

tlačítko ., Přih]ásit se k dražbě".

POdpiS Registrl)vnné]rlr dražitele na Drrlilaclu o prr:kázárlí totožnosti uusí být úředně ovčřen. V pŤípadě pr-ávnické
osoby, otrce, vyššího úz,enlně sarIosP.,l1Vnéh0 celku nebo státU n]usi být Dok]ad o Proká7,ání toiožnosti podepsál]
osobou uvec]enou v ust. § 21.2]a a 2]b o.s.ř., ieiíž oplilvnělí nrtsí být prokázáno listirrou, jež rnusi býtúŤedně
ověŤena, aebo jeiich z,ástupccnr, jclrož plná noc nrrrsí být úřecJně ověřcna.
V případě elelitrotrického dot,učoviirrí nrusí být řácluě vyplněný; podepsaný l)olilad o prokázání totožllosLi a
]jsrinv plokazujicí oprávnění jej podepsat, přr:vecieny do elektronickó podoby fortnou autorizovanó konvelze
dokutltentů. Doklad o prokázání toiožlosti nesnrí být orle dtle jeho vvplnění Re6istrcvanýrn rlražitelenr ke drri
konáni této dražby starší než l rok.

Doklac} o plokázilní totožnosti s ]istinami prokazujicírrri cprávnění jej podepsat, doručí Regjstrovaný uživateJ
soudnímu exekuiorovj něktcl,ýln z tčchto způsobil:

a) uloženínt ]1a ]]0rú]r] www.exdlazby.cz v sekci "Můj účet";
b) zasJárrírn plost}'edniCtvíln veřcjné dátové 5ítě, a to b!C]']la adresu elcknonickó poriatelrry exekutolského

úřadrr e-podatelna@)eupz.eu, anebo do cia|or,é schránky soudniho exekutora - ID m7 4c9a7;
c) zaslá:lín vyp)nčného registračitilro fonruláře c]ržileleni poštovní licence nebo
d) osclbně v síc]lc soudnílro exeliuioťa ua adr€se P]]nl,t.] 6, Evrol]ská 66|]1132.

IX. Způsob určení lydražitele: Přítrilep budc učiněn 10rnu dlažiteli, ktel,ý učiní nejvyšší podání. Dražireli s
předkrrpnín pl,áven bude ldělen příklep v případě, že Ltčirlí shodné nejvyšší podárrí. Učiní-)i shodné nejvyiši
prltlátlí více dražitelů s přcdkuprríru p:ávenr. bLrde udělen příklep ton]u dražiteli s ťedkupním práven1, kteqi
uc'iuil své neivyšší podárlí uejdříve,
Ustresetlí o příklepu burle die,4ísledku elekttonicktí dl,ažby vyilotovetlo a distribuovátio osobám uvedeným v §

336k o,s.i. clo iří pracovnícll dnu.

X. Vydt,ažltel je oprár,něn 1lřevzít vydtaženou nelrtovjtou véc s piíslušenstvún dnen následujícím po doplacerlí
neivyššího podání, ritidŤíve však p0 uplynutí lhůty k podání návrhu nii předražek (§3]]6ja odst- 1 o,s.ř.); byJ-Ji
však podán taliový náwh. nemoviloll věc s příslušeltstvím lze pŤevzít dnenr násleciujícín p0 dni, kdy bylo
předlažiteli dllručeno usnesr:ní o předlažku, \,'ydražitel se stijvá vlasmíke:tl vydražené nen]ovité věci 5

přísJušenstvím, nabylo-Ji uslesení o uděiení příklepu právní moci a zaplatil-ii nejvyšší podání, a l0 ke thri lTdání
usnesení o udě}ení piíkiepu. Přeclražitel se stává vlastnikem yydražené nemovitó r,ěci s příslušenstvím, naby[o-1i
usnesení o přeclražkrr právní nloci a předraž..k byl zap]acfil, a to ke dni .jeho vydárlí.

Lhútu k zaplaccrrí lejvyššílio podárrí určí soudní exekutoř v usneseuí o příklepu. Lhůta počne běžet právlrí moc]
příklepu. Nejvyšší 1;odárrí je Lřeba zapiatit na shořa uverlený účet cxekutolskébo úřadu nebo s]Oženín v horovostt

Pokud Vám byJ ter;ro doktllnerlt dol!čen bez oti§ku razílka a bez podpisu, jeduá st, o dokullent dorrrčovallý prostiedniťlvífi
provozovatele pošlovních slllžeb, ktelý je platný i bez těchto náležitosri. D]e Llst. § t7b stavovskéhrr předpisu ĚXeklltolské
korlrory České republikv - k;lcelářský řád, i< piserlrné žádosti ťtčasrnika, ktel,ému byl listjlrný stejnopis tohoto dokumentu
dr:llučen. se zašle e1, poštotr na cI. adlcsu ]]vedenot \ žádosti piselnl]ost \Tllotovená v e]. podobě a podepsaná podie § l6a
nebo se předá účastníliovi v sídle íliadu na technickém nosic:i clat.

@ ,,*.



r] exekutoťskél]o úřadu prori poti.rz-cní. Nezaplálí,li Yvdražilel nejvyšší podání včas, soudi]í exekutor nařídí
opětrlvt]ou dl až]]rl.

XI. Sorrdní exel<utrrr uoozorňuie, že oplállěnÝ a dalši věřjtelé poviltnélro se mclhol donláhal uspokojení jiných
vynialratehých pohledávek nebo pohIetláveL ziljištěnýcb z;istawtítn právetll, než prr: ktelé byla nařízenr
exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do tří pracovních dnů před zahájeni dražebniho jednárrí. Přihláška
pohledávky musí dle § 336f odst. 2 o.§.ř- obsahovat výši polr}eclávky a iejího příslušenství. jejílrož- uspokojeni
se věřite] povinného donáhá, vyčíslení poll]edávliy ke dni kc;nárrí dlažlry. údaj o tom, do jaké skupirry
pohledávka patří a skutočnosti významné pro pořadí polrledávky. K přihlášce nrusí být připojeny listitry
prokazující. že jde o vynahatelnou pohlr..clávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právenr, ledaže rytcl
sliutečnosti vyplývaji u- obsahu spisu. K přillláškárl, které nehudou obsahrlvat uvedené ná]ežitostj, nebude
piihlíženo.
Včřitel je povinen hezodk]adně olnámit soudu 7-měny iÝkajíCí se pithlášky. ke kterýnr došIo po jejím doručeni
soridnímu c.:eliutorovi, Při neozlánení věřitel odpovíclá za škodu tírn způsobenou.

XIl. Soudní exekutttt gpg2gg[qig i4lrávněného a další věřiiele pr;vinnóho, že mohou popřít přiirlášené
pohlecJávk_v- co do jcjich plavosti, výše. zaiazeni do skupiny a pořadí. a to rleipoz-cJěji do 15 dnů ocle drre

zveřejr:ělrí oz-námení o přihlášenÝch pohledár,káth, nebo v iéže lhůtě žádat, aby k rozvtžení rozdělované
podsiatir byio nařízeuo jednaíní (§ 69 e.ř. ve spr:ljellí s § :]36p .}tlsr. 1 o,s.ř.); k nánitkán a žádosti o jednání
ltčiněnýlt později nebude přihJ íženo.

XIIL soudní exekutor 1ry25,íai! liažclóho, kdo lllá právo. kteró nepiipouští dlažJru. ab1l je uPlatnil u soudnfio
exekutora a aby takor,ó uplatliěrrí práva prokázal nejpozději do tři pracovních dnů před zahájením
dražebnilro jednání. a uprlzorliuje. že j in.rk li jeho pr,ávu neblde při ptovedení výkonu rozhodnurí přihlíženo.
\ÍV'\''uLlrtre\ek||{ll|Ullll//''r|i|llcosolr
koupě. že je nohou uplatrrit .jen v clražbč jako dražitelé, Uc]ě]trlínr příkiepu předkupní pr,ár,;o nebo výhrada
zpčnré koupč zanikají, nejde-li o piedkupní právo stavebtlíka k pozemku ttcbo v]asnlíka poz,emku k pr.ivrr

stavbv. předkupní práVo vlasr}ríka stavby k pozenlkrt a \,Iastnt-ka pozemku ke stavbě, nebt; zákcnné předkupní
pr,ávo, které udělenínr pří}ilepu nezanikí. Hod]á-]i někdo uplatnit pii dražbě své pŤedkupní plávo n."bo výhraclu
zpětné koupě. nlusí je ptokázai nejpozději tři pracormí dny před zahájením dražebniho jednání. Soudrrí
exekutol ještě přccl zahájerrír.r vlasnrí dlažby rozhtlcltlc usnesenínr, zda předkupní právo je prokázáncl a toto
l'ozittldnuri zveicjnt l]d dlůžťbnlm |0rlálu Ww}v.exdrazby,C7-. P.otj tomuto usucsení nerrí odvolálrí přípusiné.

XV. Učiní-]i dIažitelé v eleltt,ortiché dr-ažbě stejné nejvyšší podáaí, bude příklep uclělen podJe § 336j odst. 1

o.s.ř. lomu. kdo nejvyšší podání učinil nejtlříve. Vyjma dřažitelů, kterým svědči předkupní právo, nemohou
však dřažitelé v elektrorrické dražbč činit stejné podání, Další podání (vyjma dražite]ů. lcerým svědčí
přetlkupní pLávo) tcdy nrusí lrýt vždy vyšší než předdlozí učiněnó podání, a to nejméně o n]inimálllí vysi
přitoZU,

XVl. Soudní exekutor gpglplfulg dražitele, že se nepi,ipoLtští, aby lejvyšší podálí llylo dr:placenr: úvěreln se
zi izen, m z j<lar n th,, lrl,,ivJ l]d vvr|tazct,n Ilelnr,r it, ,.1;.

XVII. Osobijn. literé jsou c]]e zál<ona účastllíky této iijze exekučnjto řízení a liter,é ledispouují iechnic]iým
vybavetliln pro regisllaci a následnou dražbu, soudní exeliulrll unrožní pri piedchozí písenné žádostj pŤíst p k
tecbnickému vybavení v sídle úl'arlu nebo na jinént dohodr-rutém vlrodlém misrě. Písemná žádost musí býL dil
sídla exekutorského úřadu drllučerla nejpozdějj dva pracor.ní clny přede dnem, ve kte;ém nrÁ být za}rájeua dlažba.

Poučeníl Proti di,ažeblí vyhlášce n e n í odvolání přípustné.

Jalio dt,ažitc.] se núže jednání zúčastnit pouze ien. kdo zaplali1 do zabájení rlražebirího jednání statrovenou jistotu
(§ 336e odst. 2 zákona č.99l1963 sb., občanskÝ srludní řád. ve znění pr')zdějších předpisů. dále.]en.,C}. s. ř."),

Jakr: dražitel tresnrí vystupovať soudci, zaněstnanci soutlú, soudní exekutoři. z,aměsindůci soudních r..xekutorů,
povinrÝ, nralžeJ povinnéllo, vydraž-ilcl uvcdený v § :]:]6nl odst. 2 o, s. ř. a ti, ijmž_ v nabylí věci brání zv]áštní
předpis.

Fyzická osoba ilůže c]ražit jcn osobně nebo pt,osťednictvím zástupce, jehož plná noc byla úřechě ověiena, Za
plávnickou rtsrlllu, obec, vyšší územně santr-rsprávlý ce]ek nebo slál drrži osol]y uvedenó v §§ 2 ] , 2la a 21b r,1. s,

Pokud Ván byl terlto doliunrent dofučen bez atisku razítka a bez podpistt, jedl]á se o dolittulent doručovallý pi,ostředrlictvittl
provozovalele poštovních slrržeb, ktel,ý je platný i ilez těchto ná]ežilostí. D]e Llst, § 17b slavovského předpisu Exeklto$ké
konlor1 české republikv - kdncelářskÝ řád, L písenrné žádosti účastní}ta, ktet,émtt llyl ijslilllii- §teinopi5 tohoto dokumenn]
dorlčeu, se Zašle é1, pošt,:ju na el. adtesu uvcdenou r,žádostj písellnosl vyhrxoven.i v el. prxiob ě a podepsaná pod]e § 16a

nebo se předá účasrnikr:lvi i,sidle ťriadu na te.hni(kén] uosjči dál,

uaz-.Y!) ,h.u-



ř., které své oprávněni nusí prokázal ]istinou. jež byla úŤedně ověřerra, nel]o jejich zástupce, jehož p}ná moc byla
úředlě ověřerra (§ 336ir o. s. ř.). Totožnost fyzické osoby bude prokázána občanským průkazem nebo cestovním
pasem, exi§tence púvnických osob t'pisenr z obchodního rejstříku nebo jinou zákonen stanovenou úŤední

listinou, dokláďající pr,ávní subjektlvitu pr,ávnické osoby.
Vydražitel, jeirž nezapLatí podárrí ve lhůtě stanovené v usnesení o přllilepl, která začíná běžet dnem právní ntoci
příklepu a nesní být de]ší než dva měsíce, příp. ani v dodateč!é ihůiě, kterou mu určí soudní exekutor a klelá
nesmí být delší než jeden měsíc, případrrě nezaplatil ve stanovené lhůtě předražek, je poviDen mhladit náklady,
které státu a účastníkťrnt vzli)iJy v so[v;slosti s dalšítn dtažebním iednánínt, újmu, která vznikla títn, že
nezaplatil nejvyšší podálrí. a byloli při da]ším dražební:n jednání closaž-eno nižší nejvyšší podání, rozdíl lra
nejlryšší podání. Na tyto závazky se započíLává jistota s]ožená vydlažiteJem (§ 336nr odst. 2 a § 336n odst. 1 o, s.

ř.).

Soudní exekulot, postupoval d]e ustanovení § 52. § 55b odst. ] a § 69 zákona č. 1,2Dl2oo1 Sb., o soudních
exekutorech a exekpční činnosti (exekuční řád) a o zněně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Soudlí exekutor vyzývá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby toto usIreselí v souladu s § 336c odst.

3 zák. č. 99/1963 Sb., ve zrrění pozdějších pŤedpisů, uveřejuil rra své úřední desce po dobu nejméíě 1S-ti dnů a
následliě jej zaslaJ zpět soudrrímu exekutorovi s potvrzením o jeho vy,věšení.

V plaze dne 26,7.2016
otisk úředního razítka

Mgr, Dušan Šrraider, v.r.
soudlí exekutot,

Tťy§§fi6 fu. 27, 07, ?gfrZa sptávirost;
v]adimíra ondráčková

&,iw*arg.

Pokrrcl Várn byJ telto dokumell dolučerr bez otisku razítka a bez podpi§u. jedná se o dokunerrl doirtčovaný plostředltictvínr
provozovatele poštovních sltlžeb, kter,ý je p]anrý i bez těchto ná]ežilo§ri. D]e rlsl § l7b stavovského předpisu Exekutor§ké
koraoly České republiky - kaircelářský řád, k píserlné žádosii účast]rí}a, kter,ému byl listinný stejllopis lohoto dokumenfu
doručeil, se zašle e]. poštou tta e]. adresu uvedenou v žádosti písemtrost v_vlrotovelá v ei. podobě a podepsarrá podle § 16a
nebo se piedá ričastníkovi v sídle riiadu ua tecl]rlickén no§ičj dat.
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