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Usnesení o opakované elektronické dražbě
Soudní exekutof JUDr. Martin Růžička, Exekutorského úřadu ve Zlíně, se sídlem Zlin,2. Kvétna
2384, pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce, vydaném okresním
soudem v Děčíně dne 19,1O,ZO12, č.j. 46 EXE 388112012-21, na základě vykonatelného
exekučního titulu - platebního lozkazu, klerÝ vydal Okresního soudu v Jablonci nad Nisou dne
10.08.201 1 pod ó.j, 1OEC 9t2o11-11, ve věci oprávněné WLG lnvest a.s., se sídlem Zarámí
4077, Zlin,lČ: 26289636, práv, zast. advokátem JUDr. Petr Gallat, se sídlem Vážní 906, Hradec
Králové-Slezské Předměstí, PSČ: 500 03, lČ: 15053431 proti povinnému Petr Bušek, bytem
Čelakovická 2915, Varnsdoď, dat. nar.: 25.01.1965

rozh od l ta kto:

l.
Nařizuje se elektronická opakovaná dražba, která se koná prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese internetového portálu www.exdrazby.cz. Veškeré informace o
postupu při dražbě jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách, Na těchto stránkách se
bude dražba konat a zde může veřejnost dražbu sledovat. Pořadové óíslo dražebního jednáníje
dru hé.

Čas zahájení eleKronické dražby je stanoven na den 't2. 10. 2016 v 9:00 hodin, od tohoto
okamžiku mohou dražitelé óinit podání.

Ukončeníelektronické dražby je stanoveno na den 12. 10.2016 v ,l1:00 hodin.

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). BudeJi v
posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukonóení dražby učiněno podání, má se
za to, že dfažitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání postup dle předcházející věty se
opakuje. Uplyne-li od posledního uóiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání
má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba konóí. Podání je bráno za učiněné pouze v
případě, že bylo systémem eleKronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy
prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem).

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která .|e Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz , prokáže svou totožno§t, k této
dražbě se na portálu wrrwrl.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební
jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v ól. V.

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel
registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace
na ,,Registraci dražitele" v sekci ,,Můj úóet", nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci
,,Registrace".

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost ,,Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného
dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz" (dále jen ,,Doklad o prokázání
totožnosti"), jehož íormulář je umístěn na portálu Www.exdrazby.cz v sekci ,,Můj účet" nebo V

informaóním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci ,,Moje
dražby" poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko ,,Přihlásit se k dražbě".

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen, V
připadě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být

Q) r,



Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou V ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejiž
oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem,
jehož plná moc musí býl úředně ověřena.
V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázá^í
totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou
autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho
Vyplnění Registrovaným dražitelem ke dni konánítéto dražby starší šesti měsíců.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí
Registrovaný uživatel soudnímu exekutorovi někteným z těchto způsobů:
a) uložením na poňálu www.exdrazby.cz v sekci "Můj účet";
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to bud' na adresu eleKronické podalelny
exekutorského úřadu: podatelna @euzlin.cz, a nebo do datové schránky soudního exekutora -
lD: s22g8ys
c) Zasláním vyplněného registračního formuláře džitelem poštovní licence,
d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského úřadu Zlín, Zlín,2. kvělna 2384

ll.
Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti;

Bušek Petr, Čelakowická 29L5, 4O7 4'l \laŤřrsdolf
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se všemi součástmi (porosty, zpevněné plochy), jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru
nemovitostí na Lv 4974 pro katastrální území Varnsdoď, katastrální pracoviště Rumburk a jak
jsou tyto nemovitosti popsány v níže uvedeném znaleckém posudku.

Příslušenství nemovitých věcí, Kerých se exekuce týká:
- lS, studna, zahradníjezírko, kůlna, oplocení

43o6/ 36

43o6/ 1-46

Ocenění nemovitostí provedl Znalecký ústav - Znalecká společnost
Nové Město, Palackého 715115, PSC 110 00, lCo: 29 04 20 54
6.1 1 .201 5, č, zP-10143.

s.r,o., se sídlem Praha 1,

ve svém posudku ze dne

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a
souóástmi (soubory) jako jeden celek,

lll.
Výsledná cena dražených nemovitostí činí 81 0 000,- Kč.

Nejnižší podání se stanoví částkou ve výši 405 000,- Kč.

Výše jistoty se určuje částkou 140 000,- Kó.
Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni složit jistotu před dražbou v hotovosti u
podepsaného exekutora nebo na účet toho1o úřadu vedený č.ú. 785 100 4001/5500,
Raiffeisenbank, a,s,, var. symbol 66612. Vždy ale musí býtjasné, že skládal dražebníjistotu ten,
kdo je úóastníkem dražby. Prostředky na účet musí být tedy převedeny z účtu Vedeného n€
stejné jméno (fyzická osoba nebo fiíma), hotovost musí být siožena na účet pod jménem
účastníka dražby, Do specifického symbolu musí být uvedeny identiíikační údaje dražitele (v
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připadě fyzické osoby rodné číslo nebo lčo. u právnické osoby lčo), nebo iedinečný specifický

svmbol, který bude zaslán na e-mail- jražitele oá portálu www.exdrazby.cz Při PřiPojeni k draŽbě,

ři,áňe'iiáiij"iňuo" ňiinlaonuto;en ienoy, byl;_li před zahájenim dražby zjištěno. že na účet

exekutora skutečně došla.

ůicná břemena a ná,jemní píáva, kerá prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou: nejsou.

Vll,
ůvjrazitet je oprávněn převzit vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po

ffiffi;i iářéši,t" p"ia"i n"iirii"u usrt po uplynutí.lhůty k nodáváni návrhů na předražek.

Bv1_;i však Dodán takovÝ naurn řilou"ito""-tl Íri.l"iér.t"i. É pňevzít dnem následujicím Po dni,

káy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku,

V|ll.
VvJražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo_;i

;ňřffř;á";;á"i'" )"piuiir-ri nejvyšši podání, a to ke dni vydání usnesení

Ě'r"o,5zitá' ""'"i;;; "l""ňik;; 
nemoúitosti' s příslušenstvím, nabyloJi usnesení

piáuni ,o"i a předražek byl zaplacen, a to ke dni,leho vydání,

lX.
Šoudní exet<utor upozorňuje dražitele, že se připouští, aby .nejvyšší 

podání bylo d99|3""lo

úvěrem se zřizenímzástavn ino prZvá na vydražené nemovitosti. VydraŽitel je povinen sděIit zda

ára" ;n"Ňvsli p"áání platit úvěrem s e ziízénim zástavního práva nejpozději do 14. 10. 2016.

usnesení o
o příklepu.

o předražku

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné,

Ve Zlíně dne 04.08,2016

otisk razítka

JUDr. Martin Růžiěka,v,r,
soudní exekutor
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