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soudni exekutol JUDi. Miloslav Zrvietělhoíěr. Exekutoťský úiad Pťaha 3, se sidlem stlo.jirenská 41ll8, l55 2l l,raha 5 _ Zličín,
pověřený vedenim exekuce podle trykolatelného platebniho lozkazu okresního soudu v Děčíně čj, EPR 40649/2013 _ 5 ze dne
07.10,20l3 (exekuční 

_tjt!l) a na základě pověřeni okresniho so§du v Děčině 2e dne t4.01.2015 čj, 4? ExE 79120lj-l5 ve ptospěch
oprávněného: Ceskonroravskáslavebnispořiteln4a.s.

povlnoemLl:

sidl€m vinohťadská 32l8/169. Pra]la l0, l00 00. IČo: 4924l397
práv.zast. Mgr, l'etef oleiáI. advokát. Vinoh],ady 794145. Brno-stl'ed. 639 00

proti
Radek Bukáček
b,t"tem Dvořákova 127. Jiřetilr pod Jedlovotl. 407 56. da!.nar. 31,05.i 97ó

pro 614.682.50 Kč s přísl._

v}dává toto I

USNESENi O NAŘÍZENÍ DALŠiHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

I.

Nářizuic §c el€ktronická dražba, ktcú se koná p[o§třednictvím elekt|,onického §y§tému dřažeb na inteřnetu na {dre§e poÉálu:
lrlrrl,exdrazlrv.cz.

Čas zahájení eltktronickó dražby: dne 12.10.20l6 v t 0:00 hod.
ca§ ukončcni cl€ktronické dřažby: dne t 2.10.2016 v 11.00 hod.

Díažba se však koltá i po této době. pokud dražite]é činí podárri, BudeJi v poslednich pěti minutách před sta|oveným okamžikenr
ukončení dražby Llčinéno podáni. má sc ?a to. že díažitelé stále činí podáni a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okanržiku posleďliho podáni. BudouJi poté činěna dalši podáni. posnrp dle předcháze.jící věty so opakuje. t]plyneJi od posledního
učiněného podáni pét minut. aniž by by|o učiněno další podáni. elekbonická dražba se tim končí. Podáni je bráno za učiněné pouzc !
případě, že b),lo systémern elektroniclqlch dražeb dražite]i zpětně potvťZcno,

lí,
PluJlllčtenr dražb} isoll ly(o nÉmo\ ilé veťi:

a).l.!.:j; czod21 Děóín Cbe.:: 562572 ,riřetín pod Jedlovou
iiaa.]::Émi: 661007 Jiřetín pod .Ted}oÝou !i5t ;llg!]ric!.i; 485

v kat. úzeai jsou pozehky vedeny ve dvou ČÍselných řadách (sč. = stavební paŤcela)
ts :,-š]Ii--r: i _..a l j

?:,::x;j.:-
ijll]:lc 1,1]_, ]--.Uj] i,.:an;:Li :aŮs-.l-, i.],-U:ril Zť-i3.i) a:]:!alilj.

st, 133/1
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438 zastavěná Ploc}ra a
Ďádvoři

;.é:Ť;; ,riřetíĎ pod,redlovou, č,p, 127, Ťod.dúE
]ic iJ:či i:j p, _:, ; st. 133/1

Přísluš€nství tvol'í: nebylo 7jišténo.

Předmětem dražfu: je rodinný dů \, obci Jiřelhl pod Jecllovou, okres Děčin. Roclinný důn ie řadolý, krttiní a patťolrý. Kons|rukce
budov)je zílěOá a její slalrebně - technicki stav je odpoýidíljici Clobl,é ,idtžbě. Pí,íslllp k nenoýilé iJěci je po Dlktllí zpe.rněné kon}ulikaci

Ill.
Pořadové číslo dražebr) iho j edn ání | čtvřté,

rv.
Výsledná cena dražerrých nenroviďch věci činila při plvni dražbě dne l2-08,20l5 částku l,530,000.- Kč.

Nejnižší podání při črvrlém dťažebníln jednáni se stanovi podle ust. § 33óm odst. 3 oSŘ ,,€ v),ši jt] nb Yisledné cen} nemovité věci. toj€
459.000,_ Xč

výše jistoty se urěuje v čáslce 150.000,- Kč, Záienrci o koupi dťažených nemoviq/ch věci, jsou povinni zaplatit jistofu pr'ed dražbor,r
\'hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo na účet so dniho exekutom. l,eden1 u Českoslorenské obchodni banlay, a,si číslo
účtu: 2367062]7/0300. v.s. 32152]4. s.s. rodné čís]o bez lornitka nebo lČ zájernce o koupi,

K platbé na účet soudniho exekutoťa lZe přihlédnou!jen tehd},, byloJi před zabájením dmžebního jednáni ziišténo, že na účet soudního

..- - /3, /a,
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e\ekutom Laké došla,

VIL
I(cgistrace dražitelu: jako dfi]žitťl sc fiúža clcktronické dražb) účaslnjl pou7e osoba. ktťIá:
i).ie I{egistrc\anjnt dl,ržitciefi pr(l dražLr) probíhaiici lla poltálu $ w\Y, e\dťa7bv, c7.

b) plokáže SvoU totožnosl.
c) k léto dlažbě se Ba pol1iilu \ru,\\ ,e\dťaZb} ,cz přihlísj a
d) zaplati dražebn i .iisrotu \c výši. klcrii.ic s!.ur()\cna lot]lo \yhláškou.

Rcgistrovanýnl dražilelťm se sldnc l(aždi ij zická nebo pIiivrrická osoba. ktcrlt se jako draiilcl ícgistřujc na portálu \nrw ,exdr-azb1'.cz. a

10 bud'7měnoujiž dří\e provedené 7ákladni lcgistrac. na..Rcgislracc .]l,ažitclc" v sckci ..l\,tuj účet". rrebcr sejaktr rlový dlažitel registťuje

v sekci ..Registlace,"

Reg;strolan} clražitel plokáže stoll tlrtožnosi..Dol<ladenl o p:,okázáni iotožnosti lcgisli,ovanóho dmzitele plo dražb) plobíhajici na

_.Můi účeť, nebo lla sl|.lncc ! tólo dražb}, na portálu §\\1\,,e\dra7by.cz Unrislčného \ sekci ..Moje dlažb)"' poté. co se k tito dražlrč
přihlási kliknuiinr na dačitko .. Přihlásil Sc lt clražbé."

Podpis Registrovaného dražilelc na Dokladlt o píokázání lotožnosli nusi být úřcdně ovčřen, V připadě práVni.kó osob} nebo stánl ln sí
býl Doklad o prokáZáni totožnosti podcpsán l}lickou osobott ulcdcnou v usl, § ]] lž 2|h ()sR a oprávnění mllsi býl doloženo úřednč
o1ěřenou listinou,

Je-li llegist|ovaný dražilel zasLoupen na záklirdč plné nloci. nrusi být.ieho podpis úřcdnč ovčicn, Doklad) učinčné v eleklronické podobč
nruSí bj,t opařcny Zanrčcným clcktronicklrl podpisenl 7aloženým na kraliljkorarrérn ce{iljkátri \)daném akreditovanýnl
poskytovalelcm ccí ňkačllich s|užcb. Z obsahu hkové listin} musi blt u ijZickó osob_,. o\edcno alespoň.iméno. přiimení. dalun]
nalození a b),dlištč. u prá\rli.k):ch osob llnna a idcntiíjkačni čislo. llc.isouJi t\1o skutcónosti patrnó z olrsa]lll podpisu.

prokal,,áni loložnosLi a lislin) ploi(a7ujioí oplávnčni jlj podepsat. pir\cdcn} clo e]eklronické podob) fu nou aulolizo!ané konvcžc

dlanácti čsíců.

nčkter]inr 7 těch1() 7púsobú:
a) uloženínr lla ponítlu rvlvrr,exdra;, br,,cz ! sckci -Mtij ťlčct--
b} zaslánirn na adresu elekllonické podalelny ť\ckulolského úřadu: podalelna'.i.eupha:],cz.

c) odesliiniln do dilto\é schílurk) soudniho e\ekutora lDDS: q3lpajp.
d) Zasláním v),plnčného legistl-ačniho 1'ornlulál'e důilclcm pošto\ ní liccncc nebo Zaslánim jinjm způsobcm.
e) osobDě 1, sídle E\eklbrského ílřadu P.aha ] n.i td!csc Slrcjílcnsliá -lilI8. l552lPralra5-Zličin,

VlII.
Věcná břenlena. \ýlnčDk) a nájcnlni. pachtovni či pieclkuPní plá\'a_ ktcíá proclejem ncnor itýclr !čci v dfažL}č nczaniknuu, \Cťni
břcrncrro chrize ajízt11 spočivaiici v Ltživáni septiktL n kanitlizacc v .ozsahu gcomctdckóho plánu č, 283-70/2006 7e dnc l6.05-2006 k
par..lc pnlc. č- sl. I3_'],/1 plo par.clu parc- č. st, l33/2.

IX,
V}dIažitel ie opIá\,nén převzit v},dlitžťnú ncmo\itó \,čci S přislušenstvíln dnerl následujicirl po doplircení nejvyššího podáni. nťidřivc

dncnr náslcdujicim po dni. kd}, b) Io přťdlažilcli doručcno usnesení o předlažku. V} dIažitel se stá\ á vl3stnikem vydíažcné nemovilé \,ěci

S přislušcnstvilT. llab)lo-1i usnesení o přiklcpu pIá\,ni lnoci a lirplati1-1i nei\}šši podáni. a io kc dni rl,dáni usneseni o přiklcpu.
Přcdražitel se stá\,á \,laslnikcm ncnroviié věci s přislušcnstvinr. neb},|oJi usncscní o přcdražku právní nloci a předlažek byl 7aplacen, a to

ke dni ieho rl dárli.

X,

\ \,dražcné nenlovité \ ěci,

Xl,
Souclni exekutol upozoůuie na io. žc pozenlrk_ na ktcrý se vztahrljť naři7cní \Ýkonu rcZhodnuti (exckuce)_ _ie zaližen práveN stavb}.
lzc-li luto skutcčnosl Z;istit z \,cřejnóho scznanlLl,

Soudní c\€kut()1,l;vdíl,á toto usnescní o naíízení dalšího rllažcbního jednání r tlůsledliu ust. § 336nl od§t. 2 OSŘ zr použití ust. §
52 orlst. 1,2 !,Ř, nelrot'nedoš|o k zaplacení ncjrtšší}o podáni v}dl,ržittiem.

Poučení : ]'rtrti torllllo uslleseni n§llí od\()!ilni přípustné,
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soudníexekutor

za spráúosi \1holol.i i

potéře!a soudnin e\ekúoíeí]

- oPťálnénénru dó \ lasLnich rulou
" po\iDncnudo vlasnl'oll l]iou
_ nranžehr poťln|ého(pokúd gno\1úvé. uá].žido sJM)dollastnich ruk.u
_ ósobán! š piédkupnnn plávenr do r ldýhich rukou
- osobán! ý ?áý?\iiB prá\ c|r do llastdhh ruko(
-J"UbJn \lel)m,.edflJLU,elFl,c§el poolc,hl ( i'0, ost - \ iJ .hru\ou

- inúnčninu úiadu \ jehož obloduje neno\ iLá lé. a \ jehóž ob\ odu n]á Po\!n)Ý sró birdlišič (sidlo. n,išo podnikári)
_ olreclim! úřadu r ].hož.blodu ie ne,no\itá v;. a vjehož olNodu nlá po\rniý s!é bydhštč íSidlo. fiišto podnikái)

_ PiislušIánu karasiánlinru úiad!
- obecíihu úY?d! obc! s lózšiienou pnsolDo§i. !Jlhož obvodu]e neDoYnáYč.
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