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Exekutořský úřad Přeíov
soudní exekutoí JUDr. Lukáš Jícha . 750 02 Přerov, Komenského 38
tel:588 003 999 . fax:588 003 990
e mail: urad@eujjcha,cz . internetI WWW,eUjicha,cz . lD datové schránky:82csaxd
Pro platby povinných {dlužníků) ,, ČsoB ,) č.ú, 175 236 49610300 Ď var. symbol: 3965015

značka oprávnéného: 0630256601,
Naše č.i.:

203 Ex 39650/15-60

UsNEsENí o oPAKoVANÉ onnŽaĚ

soudní exekutor JUDr, Lukáš ,]ícha, 5e 5ídlem Exekutorského úřadu Přerov, Kornenského 38, pověřený
provedením exekuce na základě pověření, které vyda| Okresní soud v Děčině dne 10,9.2015, č.j. 48EXEI9O2/2O15-72,

kterým by|a nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí| rozsudek ze dne 7.1o.2o74, č.j-

13c135/2014-18 vydal okresní soud v Děčině k uspokojení pohledáVky oprávněného: Českomoravská stavební
spořitelna, a, s,, Vinohrad5ká ]218/169,10017 P,a^a Io,lČo 49241397, zasI. Mgr, Marek Lošan, advokát, Na Florencl
21,1"6/15, 1,7oo0 Praha Nové Město, tČo 69258121, proti povinnému: Zdeněk Košťál, Pekařská 599/1, 4o8o1 RUmburk

RUmburk 1, nar, 20,1.1986, V částce 435 359,60 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje
zvláštním rozhodnutím, VydáVá tuto

Dražební vyhlášku
o přovedení elektronické draŽby

l.

Dražebníjednání se koná prostředni€tVím elektronického sYstému dražeb na adrese:
WWW.okdrazbv.cz

sledoVání elektronické dražby je veřejně přístupné,

Zaháiení elektronické dražbv: dne 29.9"2016 V 13:00 hod (od tohoto okamžikU mohou dražitelé činit podáni).

Ukončeníe|ektronické dražbyi nejdříVe dne 29.9.2016 V 14i00 hod. Dražba se Však koná, dokud dražitelé činípodání (§
336i odst, 4 Zákona č, 99/1963 sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen ,,o.s.ř.")) - bude li V posledních pěti

minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále čini podáni a

okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle před€házející Věty se opakuje. Up|yne-li od posledního učiněného podání pět minUt, aniž by bylo učiněno
další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podáni a dražba konči ( § 336 odst, 2 pism. ci o,s.ř,)-

ll.

Předmětem dražbV isou následujícinemoVitosti povinného a jejich příslušenství:

t-iďl'lf 1 t6

LV 951
Kú pío úsiecký kraj, KP RUmbulk
okres: Děčín
obec:Varn5dorl
Kod k,ú,: 776971 Varnsdoď

Podíl:1/1

Parcela Výměrá m2
2121 4o9

Druh pozemku
zastavěná ploch3 a nádvoří

součóstí je stavbo: vorusdorí, č,p. 12so, lod.dům
stovba stojíno pazenku p.č.: 2123

. 2724 76'1 7ahíada

Příslušen§tví nemovité vĚci, kterého s€ exeku.e tÝká:

a) VedlejšístaVby:
Na pozernku pč, 2123 _ zastavéná plocha á nádvoří se nachází přízemní, ,děná Vedlejší stavba s pu tovou střechou krytou standardní
poviakovou krvtinoU PA,

b) pří9lušenství, které je tvořenoiěm|to Venkovnimi úplavam :

- oplocení- drátěné plei]Vo na ocelových sloupcich a betonové podezdíVce

,'n ',,

l -c,l !.i,iéi .



Vrata Z drátěného p]etivo V oceloVé kon§irukci
Vrátka z dlátěného pletlvo V ocelové konstrUkc]

- zpeVněné p]ochy (betonoVé)
-přípojky ls

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a bUdou draženy s příslušenstvím a součástrni jako jeden

kompleX,

lll,

Pořadové číslo dražebního jednání: 2. ko|o

lV,

Výsledná cena dražených nemovitostí a ]ejich příslušenstvíčiníčástku 200,000,, Kč.

V,

Nejnižší podání se stanoví Ve Výši 50 % výsledné ceny dražených nemovitostí a jejích přís]ušenství, tedy na částku

100.000, - |(č.
Vl.

Výše jistoty se stanovuje na částku 50.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zap]atit jistotu

nejpozději 2 dny před dražboU V hotovosti V Exekutorském úřadě V Přerově, soudního exekutora lUDr. Lukáše Jíchy
nebo na účet 244193959/o3on Vedený U ČsoB, a,s., Variabilní symbol 1103965015, jako speciíický symbo| pouŽije

zájemce rodné číslo nebo lČo, Kjistotě zaplacené tímto Způsobem !ze přihlédnout jen tehdy, bude li do Zahájení
dražby zjištěno, že došla na účet soudniho exekutora. Do elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé, kteří
Zaplatí dražební jistotu.

Vll,

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovníči předkupnípráVa, která prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou:
nejsou

Vlll-
Vydražitel je oprávněn převzít Vydražené nemovitosti s přislušenstvím dnem ná5ledu]'ícím po doplacení nejvyŠŠÍho

podání, nejdřive Však po uplynUtí lhůty k podávání náVrhů na předražek, Byl liVšak podán takový návrh, nemovitost s

příslušenstvím lze převzit dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku, Vydražitel

se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-1i usnesení o příklepu právní moci a zap|ati1-1i

nejvyšší podání, a to ke dni vydéní usneseni o příklepu, Předražitel se stáVá Vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím,

nabvlo-|i usnesenio předražku právnímoci a předražek byl zaplacen, a to ke dnijeho Vydání,

lX,

soudní exekutor upozorňuje dražite|e, že 5e nepřipouští, aby ne]Vyšší podání bYlo doplaceno úvěrem se zřízením

zástavního práVa na vydražené nemovitosti,
X.

Způsob e]ektron;cké dražbv {§ 3360 odst,2 písm, b) o.s,ř,)|

l. Dražby se může zúčastnit jen regi5trovaný oVěřený Uživatel portá]u WWW.okdrazbV.cz ,

Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit jen přihláškou k účasti na dražbě {re8istrační
formulář systému !!]!!!.qk[ažby.!Z) podepsanou

a) před soudním exekutorem nebo jeho zaměstnancem V sídle exekutorského úřadu po prokáZání

totožnosti platným dok|adem totožnosti

b) úied-é overe.ýŤ podpi5en

c) zaručeným elektronickým podpisem dražitele nebo úča5tníka dražbV, Prosté zasláni datovou schránkoU
beZ elektronického podpisu na přihláš€e úča5tníka nenídostačUjícl.

Pro platby povinných (dlužníků) . ČsoB . č.ú. r75 236 49610300. var. symbol:3965015

Pro platby oprávněných (k|ientů} . Čsos . t,il, zll zt6 749lo3oo . vař. symbol: 3965015

Zásadní informa€e pro zdárné ukončení exekuce na WWW.euiicha.cž - záložka V menu pro povinné

€ll :L,L,,



PoVinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozi registraci může jako ověřený
Uživatel portá]u WWW.okdrazbV,cZ úča5tnit dl"ažby V postaVení povinného a při5lUší mU práVo podat námitky
proti udělení příklepu,
Dražjteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a ná5iednou dražbu, exekutor
umožní na předchozí písemné vyžádánív sídle úřadu přístup k technickému vybavení-
Na portálu WWW,okdrazbv,cz V 5ekci připravované dražby si oVěřený uživatel ZVolí nemovitost, kterou chce
dražit- Do dražby 5e oVěřený Uživatel portálu musí přihlásit iako dražitel ieště před Zaháiením dražbV.
Z administratiVních důVodů doporUčUjeme přihléšení k dražbě již současně s ode5láním dražebníji5toty, Již
Vtento okamžik nTu5í dražitel zvolit, Zda bude dražit jako prostý dražitel nebo draž;tel s předkupním
právem, aby by|o možné jeho předkupni práVo před dražbou ověřit a povolit- Postup pro přihlášení je
patrný z dřažebního manuá|u v sekci ,,Jak dražit" na portálu www.okdrazby.cz. Po zahájení dražby není
možné přistoupení dalších dražitelů, kteříse do zahájení dražby nepřihlásili1
Po připsání dražebníjistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na

VyhláškY je dražitel oprávněn V dražbě přihazovat,
V termínu pořádáni samotné dražby již přihlášený dražite| U konkrétní dražby pod
jménem a hes]em může od okamžikU zahájenídražby přihazovat,

UčiniIo-1i 5o!časně Více dražitelů §tejné nejvyšší podání, udělí§oUd příklep nejprve tomU dražite]i, kterému
svědči předkupní právo nebo výhrada Zpětné koupě, DorovnáVat na podáníjiných dražitelů 5mí jen osoba
s předkupním práVem nebo v jejiž prospěch byla zřízena Výhrada zpětné koupě, Není,|i příklep takto
udělen, udělíjej dražite]i, který podéní učinil jako první. Ustanovení § 336j odst. 1 Věty drUhé se nepoužije,
Způsob určenívydražitele V případě podle § 336j odst. 1 Věta drUhá o.s,ř,; Při shodě podání bude Vydražitel
určen losem, Los mezi osobami s předkupním píávem, které učinily shodné podání se činí elektronickým
losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutíuživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5
minut. Dražiteli s Vyšším Wlosovaným čí5lem bude udělen příklep.
Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražite| vypíše částku příhozu (musí být stejná či Vyšší než
stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkoU menší než minimální příhoz
nezobrazi a má se Za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání Učiněno a zobrazí 5e jako

nejvyšší podáni spolU !živatelským ]ménem dražite e, celkovou částkou a UVedenýrrr přesným časem
příhozu,

ll. Příklep lze udělit tomU, kdo učinil nejvyšší podáni a u něhož jsou splněnY da]ší podmínky stanovené
zákonem( §336j odst, 1Věta prvnío,s,ř,)

12. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím svstému elektronických dražeb osobu, která učini|a
nejVyšší podáníV dražbě a Výši nejWššího podání,

13. Dražitelům, kterým nebyl Udělen příklep se VrátíZaplacená jistota po skončení dražby,
14. lJsnesení o příklepu se V e]ektronické podobě zveřejní prostřednictvírn svstému elektroni€kých dražeb a

doručí5e osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 3360 odst, 2 písm. e) o,s,ř,)
15. Termín, do kterého Vydražitei mu5í sdělit, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zříZením zástavniho

práva k vydražené nemovitosti: doplacení úVěrem se zřízením zástavního práva (§ 336l odst, 4 o,s,ř,) V této
dražbě se nepřipouští,

P o u č e n í: ProtitomUto usnesení neníodvolání přípustné,

V Přerově dne 9,8,2016
lUDr, Lukáš Jicha
soudníexekutor

Dražební Vyhláška se doručuje: 1x oprávněný, 1x dalšíoprávnění, 1x povinný, 1x manžel povinného, 1x osoby s

předkupnírn právem, věcnýnn právem, nájemním právem, 1x osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky, 1x

o5oby, které přih|ásilV pohIedáVky Zajištěné ZástaVním práVem, 1x flnanční úřad, 1x obecní úřad ivyvěsit na úřední
deskUJ, 1x orgán 05sZ, 1x zdravotnípojišťovna, 1x katastrálníúřad, 1x obecníúřad obce s rozšiřenou působností, V
jehož obvodu je nemovitost (VyVě5it na úřednídesku), 1x vyvěšenína úřednídesce

Proplatbypovinných(dlužníků}.čsoB.č.ú. 175 236 496/0300 r var. symbol:3965015

Proplatbyoprávněných(klientů).ČsoB.č.ú.274216749/o30o.var,symbol:3965015

Zá5adní informace pro zdárné ukončení exekUce na WWW.eujicha.cz - záložka v menu propovinné
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