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2. Navrhovare|é díažbY: NEŠTlcl.L{ - NtŠttcnÝ, v.o,s,
ohlášený spolďnik: Dr. Josef NeštickÝ, advokát
IC: 275 88 106

se sídlem: Praha 2 -Nové Město. Ječná 550/]. PsČ| l20 00
insoIvenčni s§rávce dlužníka
DÁM Ústí n. L. s.ř.o. v likvidaci
lČ 48292265
se sidlem: Praha 5 - Zličín, sřojirenská 47ll8, PsČ: ] 55 21

spisová značka: C 245782 vedená u Městského soudu v Praze

3. Mi§to. datum 9 ča§ zabáiení drnžbt:
NAXoS a_s.. Holečkova 3l, l5000 Praha J
30.8.20l7 ve 13:45 hodin

{. Mí§to zveřeiněn; této dražébDí Whláškvt
" lvwlv,centťaln jadlesa.cz
, W\Yw,naxo§.cz

aa úřední desce: Městský úiad Varn§dorf
obecni ťad Dolní podluži

5. ťodrobné informace:
- v kanceláři dnžebníka na adr€se Holečkova 3l . l50 00 Praha 5,
rcl . 25731 4251 , fax, 25'7310873

6. Předrněí dražbv: nemovité věci včetllě přislušenslvi a součástí:

a) nemovité yěci dle L\. č, 572l. k,ů. vanlsdort

Pozemeki
- pozemek palc, č, 491812, zasáýéná ploclra a nádvoří

součástíje stavba: bez čp,/če, výroba na pozemku pare_ ě. 49't8i2

zapsaný v katastn! neínovitosti vedeném Katastrá]ni úřadem pro Úsrectry tra.j, Kata§tíálni
Rumburk na li§tu ylastnjatví č. 572l pro katašrálflí úzrlmi Vamsdoď, obec Varnsdoň

b} nemovité Věci dlel-\'č. ! l2l LLú'h|rrí,Bpd]qzi.

ťqleqqk:
- pozemek parc. č. St" 6_j7, zástavěná plocha a nádvoří

Součártije stavba: bez čp/če, ťíoba na pozemku parc, č. St. 637

zapsaný v kala§t u nemovitostí yedeném Katastnální úřadem pro ÚsteckÝ kraj, Katastrálnr'
Rrrrnburk na listu v]astnictri č. l l?l l pro l(atasírálni územi Dolní Podluži, obec Dolní írodluži.

Pří§lušenJt\,ím pledmětu dražby jsou připoik}, iňženýNkých sití - elektlo. vodovod a kana]izace.

čisto drýhv, DD/ól8n0l7

Dražei,ní vvhlášk2 o konání
dťažbv dobrovoltré

dle zákona č. 26,i2000 Sb.

NA.\os a.§.
lČ: 26145867
se sídlem: Holečkova l03/3I, l50 00 Praha 5

zap§ána v obchodnim rejstříku vedeném MěstskÝnr soude]n V Praze, oddíI B,
!iožka 7 i70

pmooviště

pracoviště

QD r*
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7- práva a ourczeni na přeelmětu r]ražbv váznorrci;
Dlc Ii§tll' r,la§tnictvi č. 112l,k.ú. \:afnsdoďi
!!c]lá l9!9g!q4a:

, věcné břerneno chůze ajízdy, piíjezdtl a přisttipu nákladni a osobní <lopravtrLt, oprjvnéni pťo:
Parcelal.4978/2, povinnost k: Parcela: 4978l'3 dle Srllouvy o zřizeni r,ěcného břen]€ne ťlplaíná
z. dne 2'].2.2l)a7 . P|ávni účink,v- vkladu práva ke dni 5.3. 2007, v -42211001-511

l!!Ld\ n i !!4\.ž]!:
Zásla},ní právo smluvní k za,iištční: a) pohledávk} ve výši 3 775 000,-Kč s přislLlšenstvinr

ve prcrspěch: ce§ká spořitelna, a s,, iil§ll fi l'".ť;,:1"f, ii;iJi §J íi.l3l;;T,j
tq:qleZ. PSČ: 1.10 00. po\intlost k: Parce]a: 4978,/2 dle Sntloury o zřizeni zásíavniho práva po<l]e
obč,z.č.ZNi l444i 13/LcDzedne Ij.L2.20l3_ PráWi účinky vkladu práva kedni l8,12-20I3.
Pořadik datu podle pr,ávni úpravy ťtčittné v době vzniku prár,a, V-2.100/20]3 53l
zástar rti pr,ávo smJuvni k zajištění: a) pohledávky ve výši 3 000 000__Kč s příslušenstvim

b) pohledávky ve výši l5 000 000,-Kč s přisíušenslvím
c) pohledávky Ye výši l5 000 000._Kč s přislušenstvún

, d) budoucí pohledávk; do celkové výše 33 000 000,_Kč
ve prospěcb: Ceská spoiiteina. a.5., lC: 452 44 782, se sidlem: Praha 4 - Kič, ollr.a.hlova
l929/62. PSČ: ]r1O 00, povinnost k: Parcela: 4978,'2 dle Smiou\-J- o zřízeni zásiavního práva podle
obč,z. č_ ZN,'l4421]3,1LCD zedne t3.12.20]3. Prá\,níúčinl.ilu vkladu práva ke dni i8.12.20l3.
Pořadi k datu podle prá\,ní ťlpravv učjnnó v době vzniku prár,4 V-240 ]/20] 3-53 ]

zástavní právo srnluvní k zajištěni pohledávkv V cclko\,é {ýš; 6 393 2?,5,61 Kč, !e prospěch:
TRIWA] spoi. s.r.o., lČ: f87 64 340. se sídtem: Třebechovice porl orebem. Na stavě ]i90, isc.
50j 4ó. povinnost ki Parcala: 4978/2 dle SmJouv1 o ziíze]li ástavniho pláva podle obi.z- č. NZ.
1135/20]4 zc dnc 12.6.f0]4. Právní účinky ápisu ke dni 23.6.2014 Zápis p.oveden dn€
1 7,7.20 ] 4, Pořadí k 23.6.20 ],l l 1 :26. V-2003/20 l 4-53 l
zástavní právo Z rozhodnutí správniho oťgáitu k zajištěni daňových pohleriávek ve vl,ši 4 808 4o5,,
Kč s přislúšenstvim. v9 prospěch: Česká republika, RČ/IČoj 0000000]-00l, rykonává| Finančni
úřad pro tJstecloý kťaj. se sídlem: Ustí nad Labem - contrum, Yelká hradební 39/ó | , PSČ: 400 21,
povinnost k: Paroela: 4978/2 die Rozhodnuti správco dalrč o zřizeni zástavniho práva čj,:
] 360505/ 15i 25 ] j -805 42-506657 l]inančniho úřadu pro ťlstecký Lr.lj, Úzelnniho pracor iště
v Rumburku ze d e 30.4.2015. Právni účinky zápisu ke dni 30_4,2015. Zápis proveden clne
26.5,201,5. uloženo aprac.Rrnnburk.Pořadik]0.4.20]513;30,V_155_1/2,0t5_53l.
So.lvisejicí zápis"\| Závazek nezajislit Zást. pr. v€ rj'hodnějšim pořadí noť clluh dle Rozhoc]nutí
sprár,ce daně o zřizení zásravnílro práva čj.: 1 360505/i 5,'25 l3-80542_506652 F'inančniho ílřadu
pro Ústecký kra|. Úzenrniho pracoviště v RuDburku ze dne 30.4. 20]5- Právni účinky zápisu kc
dni 30.4.20l5. Zápis proveden dne 26.5,20l5, u]oženo na prac. Rilmburk. Z_ l 678j20l5.53 ], V-
l553120]5-5.;l.
Související zápisy: Závazek neul}rožnjt zápis nrrvélro zást, prá\.a namísto starého dle Rozhodol]tí
správ€c daně o zřizení ziistavrríIro práva čj.: l360_SO5i 15i 25 i3-80542-5í]6652 Finančniho úřadu
pro Ústeckv kraj, Územniho pracoviště v Runhurku ze dne 30.4, 20l5. Právní účinl.-,r zápisrr ke
dni 30..1.20l5. Zápis provcden dne 26.5,]0]5, uloženo na prac. Ru.nbuřk, Z-j67812015-j:i|, V-
I5,§3/20lj-5-1i
7ástavní práVo z rozhodnuti splavniho ol.Búnu k Zajišténl darioljch pohleclávek ve výši J 829 990.-
Kč. Ýe prospěrhi Česká repubiika. RČ/lČo: 00000001-00l. vykonává: Finančnr úřid pro ťJsteckj
kraj, se sr'diem: Listí nad Labe,n - centrutn, Velká hrariební 3916]. PSČ 400 2l, po\iljnosl L:
Parce]a: 497812 d]é Rozhodnuti sp.áýce daně o žřizeni zástavlliho prála čj,: 142ó410/l5/25l3.
30542-506652 Finančního úřadu pío Ustecký kraj. Úzcmního pracoliště \, Rumb řku Zedne ],1.5.
?0l5. Právní účinky zápisu ke dni l4.5.20i5. Zápis provedcn Ctnc 5,6.2015. uloženo na prac,
Rurnburk, Prlřadi k l4.5.20]5 12:40. V-l69912015_531,
Souvisejici zápisy,. Záýazek nezajjsri! ásl, př. v€ \Ýtlodnějšinr pořadi novy- dluh d]e Rozho<lnuti
sprár,ce daně o žňzcli záslav|iho práva čj.: l 4264l 0,'] _§l2j ] 3-80542-506652 Finančli}ro úřacju
pro Ustecký kraj, Uzenrního pťacoviště v Rumbur](! ze dnc l4,5, 20]5, Právni účinky zápisu lie
dni l4.5.20l5. Zápis prcr,eden dne 5.6.20i5. uloženo na pr.ic. Rumburk. Z-L7931]01.<-53l, V-
]699,,20,5,5.] i,
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Srruvisejioi zipisy: Záx,azek eumožnit zápis nového zást. prál,a namísrrr starého dle Rozhodnuti
slrnivce daně o zřizení zástavniho prár,a čj,: 142ó410/l5125 ] 3-80_542-506652 Finanr"*ního úřadu
pro Ústeckli kraj, Územniho pracovjšlě 

"- 
Rumburku ze dne l4.5. 2015, Práýní účink) zápi§u ke

dni l4,5.]0l5, Zápis pl,ovedeú dne 5,6,20l5. uloženo rra prac. Runrbutk, Z- L 798/20l 5-53 l, V-
l699/2015,53l
Zástavní právo z rozhodnllti sprár,nilro orgárru k zajištěni daňolých pohledávek ve výši 567 l0i,-
Kč s přislušenstvínr ve prospěch: Česká repuhlika, RČ4Čo, 00000001 00l, vykoná\á: Finančn]
Uiad prc UsLecki \laj. sť §ldlem: [ \l] nad Labťm - (ťntruln. \ elta h|arlebnr 19 o l P§Č,JOn rl,
povinnost k; Parcela,. 19']812 d]e Rozhodnutí správce dané o zřizeni zástalního pr,áva čj,:
177]a22l]5i25 ] 3-805,4]-5066J] Finančniho ,iiacll pío lJstecký klaj, Uzeínniho pracovištĚ
v Runrburku ze dne j1,7. 2015. Právllí účink1 zápisu ke dni 31,7.2015. Zápis proleden drre
j ] .8.20l 5, uloženo na prac. Run,]burk. Pořadi k J 1,7.2015 I]i55,\i,2708/20l5-5_]l
Souvisejíci záp|sy] Záýaz.k nezaiistit Zást, pr, v9 výhodnějším pořadí noqi dluh dle Rozhodnuti
sprá\,c€ daně o zřizeni zástavního pň\a éJ.: l7'7 |62'2ll5l25 l3 "80542-506652 Finančního úřadu
pro Ústeckry kraj, Územního pracovi§ě v Rumburku ze dne 31.7, 20i5. Prá\,ni účinky zápisu ke
dni ] l .7.20l5. Zápis proveden drre 31.8.20 i5, uloženo na prac. Rumburk, V-2706i20l 5-5j ]

Souvisejici zápisy: Závazik neumožnil Zápis llového zást. práva namisto starého dl€ Rozhodnutí
sprár,ce daně o zřizeni Zá§tavnil,]o púva čj,: l77i622l'] 5i25i 3-80542-506652 Finančního úřadu
pro Ljstecký kraj, L,zemniho pl?coviště V Rumbulku ze dne ]].7.2015. Právni účink], zápisu ke
dtli ] t.7.20 L§, Zápis provede! dne 3 ] .3,2015, u]oženo na píac- Runlburk. V-2708l20 ]5-5] 1

Oqpzslt:
exekučni přikaz k prodeji nenlovitosti dle Exekučního přikazu k prodoji l1emovi§ich Věcí
Finančního úŤadu pro Ustecry* kai. Llzemniho pracoviště v Rumburku č:: la42159/15l2513,
80542-50ó652 z_e dne 5.6,2015. Právni moc ke dni 8.6,20l5. Právni účinky zápisu ke dni 5.ó.20 t5,
Zápis proveden dne l0.ó.2015, Z- ] 802i20,I 5-5j ] , die \'},rozumění správce dané o nabytí píá\,ni

nloci roz}todliutí Finančniho úřadu pro Ustecký kraj, Územního pracr-rviště v Rumburku, čj.:
1559569i l5/25lJ-80542-506652 ze dne l0.ó.20l5. Právni účinlg zápisu ke dni 10 6,20l5, Zápi§
proveden dne 16.6.20l5. Z-1857l?0]5 53l
ex€kučni příkaz k prodeji rremovitosli dle Exekučního přikazu k přodeji nemovitých věcí
Finančniho ťrřadu pro Ustecký kraj, Uzemniho pracoviště v Ru]nburku čj.: l5437_r7lJ5/25'l3-
80542.506652 ze dne 9.6-2015, Právní moc ke dni 10.6.20]5, Prálni ťlěinky zipisu ke dni
9,ó.20l5. Zápis proveden dne 12.6,2015, z-1830l20i 5-53 1, dle VyrrrzuilrěItí správce daně o
nabýí právni nloci t,ozhodnuti Finančnrho uřadu pro Lstecký kraj. l,zemniho pracovi§ě
l Rurnburkrr, č. j-: ] 590504/ l 5l?5l3-805 42-506652 ze dne ] 7.6.201 5, Prátní ričinky ápisu ke dni
1 7.6-201 5. Zápis pro,t,eden dne 22.6.20 l 5, Z- ] 950/20 l 5-5] ]

eaek!ční příkaz k prorleji nenrovitosti d]e Exekučoítro přjkazu k prodeji nemovi§,clr \,ěcí

Finanóiího úřadu pťo U§ťecký kraj. Uzemního pracovišté \, Rumburku čj.: 1543576/15/2513-
805.12-506652 ze drre 9.6.2015. Právni moc ke dni ]0,6.2{}15. Právni účinky zápisu ke dni
9,6.2N5. Zállis proveden dne 12,6.2015, Z-] 833l20l 5-53i _ d]e Vyrozumění sprír,ce daně o

nabyi plávní moci .íJzhodnuti finančniho Liiadrr pr.r i'stecký kra.i, Územniho pracoviště
v Rumburkrr, č.j : l5904-j7i ] 5i25 ] 3-80 542-5o6652 le dne l7.6,20l5. Právni účink1 ápisu ke dni
l 7.6,20] 5. Zápis provcden dne 22.6.20]5, Z-|948i20] 5-531

Dle listu vlastnicfví č. l t 2l !, k.ú. Dolíi Podluži|
Věcná břcIlcna:

- Věcné břeí]teno rhůze ajizdy. přijezdu a přístupu r}ákladni a osobni dopíavou. oprávněni pro:

Parceia: St, 637. p'ovinnost k: Parccla: ]j09,/6 dle Smlouvy o zřizení věc:rého bletrene, úpiatná
ze dne 27 ,2,200'7 , Plávni účinky Vkladu práva ke dni j.-i. ]007, \L422l2007-531

lástar ni plg1 :

. zástavní právo smluvni k znjištěni: a) pohledávk1, vc lýši ] 775 000.-Kč i Piíslušenstvinr
bi budouci pohledávky do celkové \ýše 3 775 000,-Kč

ve prospěch:ieská spořitclna. a,s,, lČ: "152 .14 782, sc sídlern: Ptaha .l Krč, Olbrachtova
19]9/62. PSČ: i.í0 00, povinirost k: Parcela: St. 637 dle snlouvy o Ziizení zá§tavního práva podle
obč,z,č.ZN/I414ll3,/LcD7.dne13,12,]01,1.Právni r]činky vkladu pr,áva ke,lni l8,]2.20l3.
Pořadi k daíu podle právní úprav.v, účintré v době vzniku práv4 V-2400120l3-5] l

(4;) :Li |.l'



r-

: I l* ,.,: '.r'r r :t
| "j r \ é;i ".* ":_- ::

ť;!il il.rr]]! )D,ail Sról 7

zástavni přávo smluvní k Zajištěni: a) potrledávky ve !"iši ,1 U00 000,-Kč s příslušenstvim
b) pohledávkil ve qi ši 15 000 000.-Kč s přis]ušensivín1

c) pohtedávkl ve riiši l5 000 000.-Kč s příslušenstvím
d) budouci pohledávky do celkové výše 3_'] 000 000,-Kč

ve prospěcl]: Česká spořitelna- a.s., lČ: 452 44 j32, se sídIen: Plaha 4 - Kfč, olblachbVa
l929i6]. PSČ: 1.1000,povinnostk: Parcela: st, 637 dle §mlouvy o zřizel,]í Zástavniho práva podle
obč,z, č. ZNi ] 4:l]i I3/LCD z-e dne l3,12.20i3. Právni účinky vkladu práva ke dni 18,l2.20l3.
Pořadi k datu pod]e právni úpravy účinné \, době vzniku práva. V-240l,'20 l_-}- j3 ]

zástalni práVo smluvní k zajištěni pobledávky v celkovÉ v,l'ši 6 393 225.61 Kč. ve prospěch:
TRlWl)J spol. 5 !.0. ic: 237 64 340, se sídlem: Třebec|rovice pod orebem. Na stavě lI90, PSC:
503 46. pQvinno§t k: Parce]a: St,637 dle Smioul,y o ziízeni zásta\niho prál,a podle obč.z. č. NZ-
ll35l20]4 ze dne 12.6,2011. PráÝni účinky zápisu ke dni 23.6.2011. Zápis proveden dne
l 7.7.20 1,1, Pořadí k 23.6.20 l ;i ] l :_26. v-2003/'20 ] 4_53 ]

áslavní prá\o z lozhodnuti sprálniho orgánu k zajištěni daňo\ých pohiedávek ve r{ši 4 808 405,-
Kč 5 přís]ušenstvim. ve prospěch: Česká repul)lika, RČ,lCó, 00000001,00], vykonává: Finančni
úřad pro ťistecký kraj, se sidlem: Ústi nad Lalrem - cent.um^ Velká hradebni 3916l, PSČ:40O 2l,
povinnosl k: Parcela: st. 637 dle Rozhodnutí sptávee daně o zřizeni áslavního práta čj.;
] 3ó05051] 5125 ] j-805 42-506652 [inaj]čnlho úiadu prtj ťlsteel) kraj. Uzelnnjl]o p.acoviště
v Rumburku ze dne 30.4,20i5, Právní účinky zápisrr ke rlni 30.4,2015. Zápls proveden dtle
26.5.20 ] 5. u]oženo na piac, Rumburk. Pořadí k -]0.4,2015 ] 3:j0. v- l 553/20l j-531,

Souvisejici zápisy-. zá\azek nezajistil ást. pr, ve výhodněišim pořarji nový dluh dl€ Rolhodnutí
sp.á\,ce Llirně o zříz,eni zástavního práva či,I lj6r505ll5/25l3-80542-506652 Finančniho úřatlu
pro l]§tecký kraj, Uzemnílro pracoviště l Rumburku ze dn€ 30.4. 2015. Právni účink},Zápisu ke
dni 30,4.201,s. Zápis proveden dne ]6-j-?015, uloženo na prac, Rumburk, Z-1678l2a15-531, \.
]55.]ii 20 ] 5"5j l.
Souviscjici ápisy,. Zá,-azek nelL]nožnit zápis ncrvého ást. práva namisto staťého d]e Rozhodnuti
sprár,ce daně o zřizení zástavnjho práva čj.: 1360505/] 5,'2513_80542-506652 F'inančnr'}o úřadu
pro (jstecký kraj, Uzemniho Placoviště v Rumburku ze drre 30.4. 20l5. Pťávni účinky Zápisu k€
dni 30,.1.20l5- Zápis provcdcn dne i6,5.2015. uloženo na prac. R.irmtrurk, Z,1678|2015-53 ) , V,
l553./20l5_53l
žá§tavni prá!o z rozhodnuti sprá\,niho orgánu k zajištění daňov_r;ch pohledávek ve rl,ši 1 82.9 990,,
Kc, \€ prcsréch: Ceská repulrllLa. RC lČo: 0000n00 ' 

-00 l , wkonárá: Finančn] úiad pro ÚstecK)
krai, se sidlem: Ústi nad Labem - cel]líuin, V.lLá hŘL]ebni 39,ó], PSC: 400 .]l, poYinnost k:

Pat,cela: St, 637 die Rozhodnuti správci daně o Zřiz€ni zástavniho pIáVa čj.: l42ó4l0i15125l3-
80542-5{}6ó52 Finančnilro úřadu prtr Ustecký kl aj. Uzenlního píacoviště V Runlbufku ze dne l4,5,
20l5. Právni ťrčink_v zápisu ke dni ]4.5,20l5. Zápis proveilcn clne 5,6.20]5. uloženo na prac.
Runlburk. P§řádi k ]4.5-20l5 l2:40. V-]699/2úl5-5:]l-
Souvisejioi záp\sy: Závaz,ek ncza,iistil zást, př. ve \Ťhodnčjšr'ír poiadí norj, dluh dle Rozhodnuti
správ,ce da ě o zřízen] áslavniho práva čj,: 142ó4l0/t5]25]3-8051]-506ó52 Finaičního úřadu
pro llstecký kraj, lJzemniho pracovišlé v Rumbrrrku ze dne ];1.5. :0l5, Pťávní účirrky zápisu ke
dni l]i.5,]0lS. Zápis proveden dne 5.6.20}5. u]oženo na prac- Runrburk, Z-i?98i20l5-531, V,
l699,,20Is-jjl,
Souvisc.jici zápisy,, Závazek netLtnožnit zápi§ nového zás1. pťá\,a namí§1o starého d]e Rozhodnuti
spráV.e daně o iíZeni zá§tavniho p.á\,, čj.: 14264i0/ljl?,í]3 80jn2,50ó652 Finančniho úřadu
pRr t.st€cký kraj. Uzcoliho pracoviště \,Rumburku ze dne l4,5, 20l-<. Právní účinly zápisu ke
dni l4-5.20]5, Zápis přoledert dnť 5,6,20l5, uloženo na prac, Rurnburk, Z-t798,'2015-53i. V-
ló99/20l5-j] l
áslavni píávo z lozhodnuli správního orgánu k zajištění daňových pohledávek ve \,ýši 567 l0l,-
Kč § přislušen§tvim ve pfosPěch: Česká repulrliLa, RČ lť'o: 00000U0l-U0]. \.ykoná\.á| F:nančni
írřad pro Úsreclg kraj. se sidlem: Ústi narl Labenr - cenlrunl. Velká hradební j9i ó l. PSČ 400 ]l
povinnost k: PaŤcela: st, 6j7 dle Rozhodnutí sprálce daně o ťiženi Zástavniho práva čj,:
17716]]i l,i,'1j l3"80_i 42-5ú6652 Finananrho irřaJu prt, Ú:re.k! kr,ri. ťlzemního placovišlě
v Rumburku ze dne 31-7 20l5, Právní úěinl,-y zápi_su ke dni ]1.7.?0l5, Zápis proved€n dne
.j 1.8.20] _§. uloženo na prac, Rumburk. Por'adi k 3] ,7,20l5 I]:55, v_2708i?0l5-5j ]

Solliseji.i zápisy: Záva7ek nezajistjt 7ást, pť. Ve ťhodnějši]! pořadi nolý dluh dle Rozhodnutí
§právce da,]rě o zřizeni zásťalnihL. práýa čj,: 11'l1622l I5,i25 1.]-§05 4r-506652 Filrančního úřadu

,,a-
V|,,, 
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pío Ustecký kraj. Uzemního p.aco§išrě v Runrburkrr ze dtre.jl7 2015. Pťavni úči,ll} zápisu ke
dni ii l ,7,201.5, Zápis provcdcn dnc j l .8,20] 5. uloženo na pfac. RtLlnburk, V-2708:20l5-5] 1

Souviseiíci zápisy: Záyazek neumožniL zápis nol,ého zást, práva narnísto starého dle Rozlrodnt*i
spťávce daně o zřizeni 2ásla!,Dího prá.ya čJ,: 177l622i 15/25I ]-80542-50ó65 2 FiBančního úřadu
pro U9tecký kraj, Uzemníl,:o pracovišiě v Rumburku ze dne jl,7, 20i5, Prár,ní účirrky zápisu ke
dni 31,7-20 ] 5. Zápis proveden drre 31 ,8,20l5. uloženo na prac_ Rumburk, V,2708i 20l -§-53 ]

oqqzelj:
- exekučni příkaz k prr.deji nemovitosti dle Exekučniho příkazu k prodeji nenloviťch věci

Fina;rčního úřadu pťo Llstecký kai, Uzeinního piacoviště v Rumblirku čj.: 1542759i l5i2513-
8054]-50ó6J2 Ze dne 5,6.20l5. Prálni nroc ke dni 8.6,20l5, Právní účink), zápisu ke dni 5,6,30 l 5.
Zápis proveden dne i0.6,2015, Z- 1 802,?0I5-53 t . d]e V}roalměni šPráv.e dané o nabytí právni
moci rozlrodnutí Finančniho tri3du pru L]stecli Lraj. ťzernnrho pracoviště V RunrbuJku. čj.:
l 5 59569,1l i/25 l 3-80512,5a665Z ze dne l0 6,20]5, Právni účiflk! zápisu ke dni 10.6.2015. Zápis
proveden dne J6.6.20]5. Z- l857i20l5-53 ]

cxckuční přikaz k prode.ji nemovitost; d]e Ixekučniho přikazu kprodeji nemoviq;ch věcí
Finančního úřadLr pr<,r Ustccký kraj, Uzemrriho pracovišiě v Rumburku ůj.: l543737/t,5/2513-
80542-506652 ze dne 9.6.2015. hávni moc ke dni ]0.6,20i5. Píávni účinlq zápisu ke dni
9-ó,2015. Zápis proveden dne 12.6.2015, Z-1830/2a 15-53 l, dle Vylozuměni sprálce daně o
nab\ri prá!ltl m.rci ínlhudrutI Firrančriro úradu pro Úsreck1 Lraj. t zemniho pía,o\iilé
v Rumburku, čj.: l 590504/] 5 /25 13-80542-s06652 2e dne ]7.6.2015. Právni účinky zápisu ke dni
l ]-,6.20] 5_ Zápis proveden dne 22,6.f0I5, Z- l950/20 ]5-53 ]

- exekučni přítaz k prodeji nemovito§i dle Exekučniho přikazu k prodeji nemovilých věci
Finančního úřadu Pro t]stecký kraj. Llzemniho pťacoviště vRufibuíku č-i-: 1543576/15i2_513-
805.12-506652 Ze dn€ 9.6.f0l5, Prá\,ní moc ke dni 10.6.201_5. Právni účinky zápisu ke dni
9,6.20ls. Zápis proveden dne ]2,ó,20I5. Z-]8:i3i2015-53t, dle Vyrozun]ěni splávce daně o
nab},r, nra\ll. rno"i rozhoJrruti Iinarrinrno uřaJu pr.r l',.recki kra:. Úzcrnrino pIacovišé
v Rurnburku, čj,l i 59043 7/ t 525 1 3-8054:-506652 ze dne l 7_6.20l 5, Právni účinky zápisu ke dni
l7.6,20l5. Zápis proveden dne 22,6.2015. Z-i94812015-5:r1

Navrhovatel dále prohlašuje, že die ost. § 167 odst,4 zák, č. t8]/200ó Sb,. insolvenóni ákon, zpeněžením
nemovitostí v konklrsu zanikají zajlštění poh]edá,,,ek zajištěných věřitelů. dále dle Llst. § 285 odst, ] zák. č.
t82"2006 Sb., insolvenčni zákon, zpeněženim nemovitostí zanikaji účirrk1, rrat'izení lýkonu lozhodnuti a

exeku§e,

Přesný popis zástavnich píiv a omezenije specifikován na přislušllých LV č. _\72l, k.ú. Varnsdorfa LV č.
] ] 2 ] l , k.ú. Dolni Podluži. ktelé tvoří přílohu č, l a přiloho č, 2 této dražební vyhlášky.

8. Náiemní smlouvv na pi.edmětu dražby váznoucí;
Nav.hovate] dále prohlásil, ž€ na pi,edmět dražby neni uzavřena žádllá nájemllí slnlouva.

9. stav nřgdmětu dražby:
Předmět dražby se nacl}ázi vjižní zastavěné iá§ti l}lčsla Vamsdorf v pr,ůrnl,slové zástavbě v areáiu
společnosii TOs VARNSDORF'a_s, Jedná se o samostatně stojici riilobni halu s adn]nistrativni čá§ti na
pozemku parc, č.497812 a pozemktt parc, č, St, 637, t}to pozen]ky na sebc, nar,azuji a tyoři spolu jeden
celek. Pozemky jsou zastavenv stavbou ajsou přislupné pře§ pozen]ky parc, č, 4978,/3 a parc. č, ]309,/6.

kieréjsou ve \lasiniclvi třeti osob!,, K tčrnto pozcrnkům je zřizeno věcné břemeno přistupu, Přislušenstvíin
předlnětu dřažby jsou dle sd'ěleni navrhovatele připojky inž€nýlských siti (elektlo, voclovod a kanalizace).

Výrobní hala bez čplče a pozenrku paťc, č.4918/2 a pozemku parc, č.St.637
Jedr!á se o samo§tatně stojíci výrobni halu S administrarivni dástí.
,Administrativni část budo\,\,ie zdčná a jeji stavebně , lechnický stav je dle posudku znalce odpovídajicí
průrnénré údržbě. Budova je z velke části v pťrvoclnim slavu. tná celkem 4 nadzemní porllaži a je
nepodsklepená, V l, NP se nachází prostofy tťalbslanice, piípravn},, ,"ýdejny, jidelny, pťošoru pťo m}lí
nádobi. cho<lbl, schodiště. piíplavn]-. ostiíl,n}. údržby, \,ýdejny a §kladu potravin, Proýor} jsou dle
posudku Z,ralce ceikově v plivodnim §mvu a v_vuži},ané ke skladováni, Ve 2. NP se nacháZj náslcdujici
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p.oslol}: šatna mllži. šatl]a ž€n),. unrývárna nruži. WC muá. přeďsíň wC, WC ženy, sprchy ženy, předsiň.
un]ý"-árna žE ,\. šatna ženy. úklidová komoťa. chodba, schodiště. předšíň, sklad. mísúos! ťpočctní
techniky, technici, Zdroie. řídicí stiedisko. kabelolý prostor, kanceIář vedouciho a galerie, Prostory jsou dle
posudku znalce celkově v pťtvodníni síaÝu. vhodné k modernizaci. \Ie 3. NP 5e naclází !ásledujicí
proslory: útvar řizení !ýroby. ciodba. liancelář. sekretariát. WC nruži. WC ženy, úklidová komora.
kuchyňka. schodišaě, kance]áře, šan]a muži. šatna ženy. respiťium, zasedací místnost. Dle posudktt znalce
prošll,prosr.)ry v loínio pod]aži rekonsirukcí. Včetně sociálního zařizení a,lsou v dobróm stavu- Ve -l, NP se
nachází následqjicí p]ostoly: kanceláře, chodba, sckretariá!, WC muži, WC ženy. úk idová komora,
kuchylika, schodiště. proiekce, respiriLttlt. alclrivy. klubovna. kancťlář, T).1c1 proslor} jsou dlc posudku
zlalce ,l půvo<1i-iim siai,i] ajsoú vhodré l(e koí|pletni moden]izaci.
Dle posutlku znalce.ie stáii btldoÝ!, cca ]] Iet a je napojena na areálové inženýrské sítě - na piípojku
elekti,iny, vodovod a kanalizaci. Vltápěni budov],je úsiředni s fozvody do radiirorů_
},ja adnil]istralivni část navazuje výrolrni. dvoulodni, přízemni hala, (terá je nepodsklepená. Konsťukce
budovy je ocelová a je_ji stavebně - lechnjcký stav j9 dle posrrdku zna|ce odpovídajici prriněrné údržbě.
budova jc z veiké části \ původnim stavu, stáří budoly je také cca 3] let. \' každé z lodi se nacházi
jeřábové dnihy. ra kterých jsou osazeny.ieřáiJ} s nosnersti 8000 kg, Jeřóby , jei.áb.Yé dřáhy Dejsou
předmětem dražby. Na halu navazuje přistřešek. \,e kte.érn 5e nachází dí!ny, vÝsypka palet. piskovna, a
hala s jeřábem s aosnosíí 5 t, ktení také není přerlmětenr dražby.
V}:še utedcnc čášti sta\/b}, spolu t\.oiijeden celek a jsou vzájernrrě propcljeny- Cclkov,"-' stalebně-lechnjcký
sta! je dle postldku znalce průlíěn]ý_ Budova jc vhodrrá k modernizaci,
Na či v přcdnétu dŘžb1 se tracházi nebo rrrůže naclrázet movilý ma.jelek. který není předmětern dražby.

9.2 Jako dop|ňlrjíci informace k popi§u předmětu dIžb) a stavu, v němž se pi.edmět clražbl nacházi s]ouží
nabídkový list předrnětu dražby, ktenl je k dispozici u dražebníka.

Dražebiik upozorňuje, že údajc o př,edmětu dřažby v dražební iThlášcc ncbo jcjich část. zcjn éna
pak o popi§:l stavu předlllětu dťažby a o práveth a závazcích na předmětu dlažby vázloucich, j§ou
u\ eden1 pooze podle dostupn!(h inlbrrnaci,

l0. Datun a čas_ konání píohlidkY Dředlnětu dražbv:
L prohlídka - drie l6,8, 2017 v l 1:00 hod,
Ii, proh|idka - dne 23.3.20]7 v l ]:00 hod,
Slaz zájemcůje před přcdmětem dťažby.

l l. odhadnutá Cena Dí.ednlčtu (lražb\ i
Odhad ceny piedmětu dražby ncmovilých véci včetně součá§ti a při§]ušenství r. rrrístě a čase obl.yklé v
souladu s § 13 zák. č. :6/2000 Sb. z dostLrpných iliforn]ací riyDracova] soudní znalec lnJa, Jiří Roub.
Znalecká společnost s.r,o,, se sídlen]: Pra.ha l, Palackého 715,/15. PSČ: l10 00 pod poř. čislem ZP-13927
znaleckého deníku. stav ke dni l9.ó.20]7 a činí ó.500,000.- Kó.

l2. Neirližši §odáni:. 6.500.000.- Kč a licitátor není oprá\,něn nejnižši podáni snížit

lJ. vlinjmální Dříhoz| 20,000.- Kč

l4. DIažební iistoía: J45,000._ Kč

l5. Náležitosti nezb}tné ořo účast v dřllžbě:
l5,1 Drazebnijistota
a) 9lp_i_eli!ryržebliij5lqly: Lhúta pro slrlžení dražebni .jistoty, počiná Zveřejněnim táo <lr.ažební

\,yhláškY na centrá]ni adrcsc ;r konci zahá,ieniln drážb} L\.3stnlk dražby ie povinen složii
dražebni .iistotu prokazatelnýnr způsolrent, vylučujicim jakékoJiv pochybnosti a v doshtečném
pťedstihu pied dražbou tak. ab1, rurlhl dražebník složeni dražebni ,]i51o1} hodnc)Věně ověřit.
Dražebni jistota musí být složena nejpozději do zahájeni dražby, a ro jedním z následujicích
zpťtsobti:

aa) pře1,odem na bankovni účet dražebnika veden51 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.
a,s,, číslo: 502319003i'2700. piičerlž variabiini srmbol ic:
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aa)

ab)

črsl. d.ažb),, DDl! ] sr]['l]
. iČO právnicke osoby nebo szické osotry zapsané v obchodnim re_istřiku
. čisio re.Qistrace, event, Dlč u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstřiku
. rodné díslo |zické osob1
. datum ltaíození i}zicke os(-rby. která dle § l7 Devizového zákona m&že nabývat ncmovité Vóci

v ČR a to bez dělicich znamének (pouze čis€lné Y_Yjádřeni)

v hotovosti na bankovni účet dražebnika vedený u l]njcredit Bank Czcch Reprrblic and Slovakia,
a.s,. čislo: 502319003/2700, přičemž \,ariabilni sl,mbol je:
. lčo pťávnické osoby nebo 1_vzické osoby zap§ané v obchodnim lejstřiku
. číslo legi§trac€. event, DlČ u právnických osob ne;rapsaných v obchrrdnírn relstřikrr
- io<iné šislo lzické osoby
, datum naroz€ni flzické osoby, která dle.§ l7 Devizového zákona nrůže nabývat nemovité věci

\, ČR a lo bez dělicicl] znamének (pouze čiselné D,iádřeni)
\, l,]olovosti na výše uvedel]é adíese v místě konání dražby, a !o v pracovItí dny v době od 9,00 do

l6,00 hod.. nejpozději však do zahájení dražby, v souiadu se zákoncm č. ?54/2004 Sb,. tj. platby

v hL-tovosti jsou omezeny částkou 270.000.- Kč pro téhož účastníI(a dfažby v prúběhu jednoho

kaIendářniho dne, Č'ástku převyšujicí 270,000,- Kč nesni díúebnik dle zák,-ua č.254/]004 sb.

V holo\/o§ti přijmout,
ve lolmě bankovni záruky
Pokud by sIožení dlažebnj.iistol}, neby]o provedeno zpúsobem vy lLičuj 1cim j akéLoliv pochybilosti,

či § dostateěným přerlstihefi před zahájenírtr dražby. vysravuje se zájemce o účást Ý dťaž-bě riziku,
že nebude k dražbě př'pušlěn. K odstranění tohoto rizika by měl zájeince o účast v dražbě způsob

a iemu odpovidajici nqiZazší termi]r s]oženi dražcbnj jistoty s dražebnike!] ! dostalečném
předsdhu konzuitoval,
dok]ad o složeni dťažebníjisto:v: Dokladon1 o siožení dlaž,ebnij isroty.je:

při platbě ptldle pism. aa):
. i. výpis z bankovniho účfu dražebníka o připsári dražebn i j istotJ- najeho účet, předaný osobě,

která skláclá <]ražebnijistoru (dražebnik lšak neni povinen tako[i ťpis vydat a v tako\,órn případě
je osoba skládajici dražební jistotu povinna Píokázat složer]í dražební jistotu jinýfi z niže

uveclených způsobů), nebo
. iI. ponrzeni ú§lavené draž€bníkenr o připsáni dražcbni j]sloly naj€ho účet, předaný osobě.

která skládá dražebni jistotu, nebo
při platbě podle p,sln, ab) doklad (potvrzeni) banky u rližje veden \iiše uvedený účet dražebnika o

tom. že dražitel s]ožil drnžebni.iistotu na slanoven_r' účel dražebníka v hotovosti
při platbě podle pisrn, ac_l doklad vl,stavcrrý <lražebníkem. polvlzující, že dftžebii jistina byla

složena dražebnikovi v plné.ry'ši nebo
přj vďiantě clle písnr. ad') porvrzeni v)stavcné dražebníkem nebo oíiginál záručni listiny, který

splňrtje dále uvederré podrninky;
. V zárúalí listině brrde uvetleno prohlášcúi bankJ-, že tato banl<a uspokoji dražebníka i\éřilele). a

t., do výše drMební jistoly, ježje u!edena ťše, jestliže dlažebnik o plněni ryplývajicí z bankovni

záruky písemně požádá banku a to z toho diivodrr. žc dllržník (tj. osoba, najejíž žádost se zaýázala

banks zán:čni listinou) jako rydražitei zmařil dražbu. I]raz€bnik (věři1€l) musí bý1 \, Záruční

listinč označcn takjakje označen v této \yh]ášce.
. Doba platnosti takové bankolní záruly tllusi být :

- nrininrálnč 30 rlnů po skončcní lhůty stanovené lollto vyhláškou prc úhradu ceny rlosažené

vydraženim.
- a zároveň pro případ. že bude konána ve smyslu § 25 zákona o drťbách opakovalrá dražba,

nriíimáll]ě _'j0 dnů po konátrt opakované cLražby.

Nejzažši lerrnín piattr.lsti bankovni záruky je však 160 dnů ode dne konálí dlažb} dle této

v;,hlaškv.
. Baniiovni Záluka musi umožňovat opakované čeťpání nž do vÝše dražebni jistot),
, Záruční listjna nemriže obsahovat žádná ustarroleni, která by ulnožňovala bance uplalňOvat
jakékoliÝ !á}nitky či qihrady vůči <{razebnikovi (záruka na prvni výzvu) s výjilnkou námitk1, že

pisernné vyzva dražebnika o plltění z |rankovni zálrLky b1,Ia učiněna až po dobé platnasli bankovní

Záruk}, Záručni listina nesnri obsahovat ani žádná !§tanoveni. která by podmiriovala vyplaceni
peněžité částky. v záluční listině ul,edené, najinou podtlinkrr, nežje pisemná vlrzva o plněni.

ivplýr,ajici z balikovni záruky, učiněné ze stmn} dražebnika. Záruiní jistjna nesnriobsahovat ani

žádná ji]tá Llstano,ýeni, která b,v Jakkoiiv omezovala dražebEíka při uplatňování .jeho piár,

ad}

b)
ba)

bb)

bc)

br;t)

t; (r,
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typlývajicich mu ze záručrri listinJ. či mu ukládala 9ro dosaže|i plněni, vypllrajiciho rlu ze
zárirčni listiny, jinoLr povinnost ( jako např- poÝiníost učjni! předchozí \,ýzvu d]užtikovi. nebo
dolclženi dalšlch pisennlosti. atd,). než povinnosl pisemné požádat o toto plnční v době platlrosti

uvedené \ zárLlčni listině.
, Prohlášeni v zálučni listilě lnúže uóinit porrze banka. která má povrrlencr působitlako banka na

území ČR od České náíodni banky a tolo prohlášení mrrsi být učiněno v ieském jazyce
. \,'zor terttr záruůni listinyje k dispozici u dĚžet}nika.

c) \,Iáceni dražclrl)i iislotY: Složená dražebni ii§tota bude účastníkŮm_ kteři se nestanou vydraŽitelem.
vráccna neplodieně po skončeni dražby slejnýrn způsobem, jakýnr b}la složena nebo není-li to
fiožné {pošlo!ní pot]kázka} na bankor,ní účel sděleDý dražcbnikovi piseinně ílčastnikem dražb!, u
bankor,ní záruk} pak odeslárLinr na adresu účastníka dřlžby,

I5 2 ldentifikace účastnika dražb)
a) je-li účastnikcn dražby právnioká osobal nu(rré předltržit vipi§ 7 a]R. OP, plrrá nroc při

zastupováni slatutáťního záslrLpce.
b) jeli účastnítricnr rtražby iyzická osoba podnikajicí: nutné piert|ožil '- ŽL ta,je-ii zapsána r OR. i

výpis z oR). oP, v připadě sJN4 ftanže]ů je vhodné piedložit čestné prohlášení (vzor je k
dispozici u dražebnika).

c) _je,li Ltčašnikem dražby tyzická osolra: nulné předložit OP. v připadě SJN{ rnanželů je vhodné
pi'edložit česlné prohlášelri (vztrrje k dispozici u dražebnika).

d) ,:c-Ii účastníken] dtažby více osob (nabýváni do spoluvla§tnictví): je nutné předložit čestrré

plohláše i lěchto osob o tom. že se di.hodli na společ|éJn postupu pl'i veřejDe drž9ě konané dle
této dražcbDí ,,yhIášky, žr sc dohodli na \liši sťch spo]uvlastniclďch podílů pro piipad vydražení
(spolu s jejich specilikaci), že spo!ečné a nerozdílně Lrhradí dI,ažební jistotu. že vydíaží-li
předmět.m dťažby, uhmdi společnč a nero7dilně cenu d(r§aženou vyd.aže]lim. že je če§tné

prohlášeni ávazné. nevypovéditehé a neznlšitelné nrirrinrálně do dob)- převzetí vydraženého
přcdmčt! dťažby a že ná Základě Z\,láštlli plné moci zmocňu_ji spoleóného zristupce aby se dražby
ilčaslnil ajménem těchto osob Výše uvedený předměl dražby dražil, Dále je nutné předložit p|nou

nroc zástuPcc opťá],něnél]o sc za t}to osob} účastnit dražb} a s]nlouvlj o sdluženi (je-li uzavřena).

Podpisj, na plné fioci a česrnénl prohlášeni lnusi být úředně ověřeny, Vzoťy těch1o dokumentů
jsou kdispozici u dražebnil(a,

l5,j osoby s předkup im píávenl
osoby, ktelé n]ají k předmětu dražby předkupní prár,o, ,jsou povinny doložit dražebníLovi slé
prá\,o listinan]i v oťiginále nebo v úředně ověieném opise do Zahájeni dražlry.

i J.4 ostatIli povinnosti
a) Účastnik dražl,,y je povinen ř,romš r"ýše jínenovaného splnií náležilosti slanoveni § --l Zák,

2612000 sb,
b] Podle § 295 zák, ]822006 Sb. o upadku a zpťrsc,bech .jeho iešeii (insolvcnčni zákon) jsou

z dražb,". vylorrčeny osoby vtomto zákonnélJl ustanoverri uvedené. Oscrby blízké jsou

specifikor,ány § 2J zák, 89/2012 Sb. Občanskélro zákoniku.

16. ZoůsoF a lhůta úhrady tenv dosažené vyrtražením:
Cena dosažená vydraženim musí i-,ýt zaplacena v hotovosti v souladu se zákonern č.254/2004 sb, (t].

platby \,holovosti jsorr c,mezeny částkou 270.000,- Kč pťo Vyd.ažitele Ý pťůběhu jedíoho kalendářního

dne, Částku přel,}-'šuji§i ?70.000.- Kč nesmi dražebnik dle zálona é.254i2tJo1 sb. v hotoYostj přijmout)

nebo picvoclc:rr a účet dražebníka: 50231900_112700 ved!, ý u Unicredit Bank Czech Republic anil
Slovakia, a.s,:

- v přípa<lě, že cena dosaž€nii rydlažcnl|,] bude ryšši než -s00,000.- Kč, rrutné uhradil do 40-1i dnŮ

ode dne skirnčeni dražby.

N9uhrazelli t ceny drrsažerré vydrirženim ve stal]ovené lhůté §e dražba stává zmařenouI
Cenu dosaženoLl Vvd],aženínl nelze Lrhradjt zapoiťenínl. Platba smčnkoLljc ncpiipustná,

17. Nabvtí vlzstnického Dťáva:
K přechodu v]aslnického práVa k piedmětu dražlr]i,na v)dražit€lť dojde úhradou cenY, dosažené
vydraženinl, vc Výšc uvcdené lhůtě. še 7pótnou účinnosli k okamžiku uděleni přiklepu. Díažebnik vydá
r'ldražiteli, kte:_,\j uhůdil cenú, dolaž.nlru \,),draženitn. ve v!še uvedcné lhůtč a nabyl tak vlastniclví k

(ry 4t; 0€
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i , Ť.,jj _"_Jl ..+" Ť/ _- _ :ia,:! čislo dražbY, DD10]8/20]l-
přednlétu dražlr) ,,potvrzeni o nab!,1i vlastllictvi", Potvrzeni o nabytj ýlastfiiclvi .je dokladem pro
Yydražirele. že nabyl \,lastnické pr:ivo k piedmětu dražby.

l8. PodminkY Dř€dání Dředmětu dlažby vYdřažiteli:
Předrnět dťažb} uvedený v čl. 6 předá dražebník r,l,dIažileli takto:
- po nabytí \,lasrnjctvi k předrrrětu dražby íviz. {iše) budc majctek. r_rvcdcrrý v ť1.6 předán vl,dlazitcli
naVrhoÝateli,
- předáni nemovitých věcí započí]e nejpozdě_ji 3+i pracovní den po vystavení ,.potvrzeni o nab)tj
r Ias,ni.,r,i,, nebude-li doiednáno jrrak,
V.Ýše uvedený poslup předli_ni se použije, pol"ud netrude doierilánojinak.
Dražebník po uliončcní piedávání předmětrr dražby dle čl,6 r,yhotoví ,.Protokol o předáni předmětu
díaž[rv". Vydražiiel je polinen tento protoko] bezodkladrrě podepsa|. \' připadě, žc vydražitel odmitnc
předávací prt-rtokol podepsat. vyznačí luto skOtečllost dťažebnik do předávacího protokolir a prt vydražitele
to nrá za následek, převzeti otJpovědnosti z nebezpeči škody na předmčtu díaž,by a odpovědnosri za škodLr
zpúsobenou v souÝislosti s předmětem dfažby.
\áklady spojene s předánirn a převzetim piedmětu dlazb1- nese !),dražitel, Náklady dražebnika budou
účtovány !e výši 750.- Kčlhodinu na jednu Zúčasaněnou osobu, K této částce bude přiPočteno DPH.
Dražebnik provede vyúčtováni těchto nákladů k okamžikLr podpisu př.-dávaciho protololu, Vtdražitelje
povincn uhradit tyto náklady bezprostředně po podpisu předávaciho plotoko]u,
Na\,rhovate]é dražby jsou odp9\,ědni za §tav předmětu díťby. řesp. ZB ikodu na předměttr dražby vznikJou
v clobě od přiklcpu (resp, od doby zveiejnění dražebni vyhlášky) do předáni předrnétu dražby vl-dražiieii,
Pokttd př1 předáni věci v},jde najevo, že čá5t předmětu drúby nelze vydťažiteli předat, budou navrhoYatcli
povinni rrhradit vydražiteli škodu, odpovídající hodnotě chybějici části předmět dražby (dle porněru rtezi
cenou předntélrré části předmětu dražb), acelkové části odhadu d]e čl. ll k ccnč dosažen! vydraženhl] - tj,
riáhradu škodl,na záklacJě l§lanovení § 32 zák, č, ?61'2000 Sb.

Dražba jc pro vyclražite]e bezúpiainá s vÝjimkou naLladů předáni předměíu dražby a s výjitttkou zmařené
dražbv

l9. Zmaření dražbY:
Pokud lydražitel neLLhtadi \'t r,lše uredené lhůtě aenll dosaženou vydražením. dražba bude zmai,ena a k
přechodu v]ast i.kého práva k přednrětu dražby nedoide, nebude inu vydáno potvrzcní o nablti v]astniclví.
nebllde nlu předán předn]ět dražb!,a není lnožtrá alijeho účast v piipadné opakované dražbě,
V připadě Znařené dražby bLrde dražebníiistola 5ložená vJ,dražitelem poLlžita na nitklad! Zmařené dražby a
v připadě konáni opakované dražby i na nákiady opakované dražby a t€př\,e zbýVajici část bude vrácena
v}dražiteli, který způsobil ztnaieni dražby. obdobně se bude postupovat. pokud bude dražebni jistota
složena ve fonriě bankovní 7árllky.
V případě, že nebude stačit dražebni jislou §ložená vydražiteiem na úhradrr nákladů zmařené dražby,
popřípadě opakované dražby, budc zmařirel vyzván dtažebnikem k uhrazenizbýva|ícícb nákiadů,

20. Daň z nahytí nemovitých věeí|
Vvdražitcl je povinen rthradit dati z nablti nemovit_Ýtrch véei, přiúenú základenr daně je cena dosažerrá
v]d.ažÉnim,

f l. Daň z ořidané hodnoív:
Povinnost uhradit daň z piidané hodnot) §c řidi zákonem č, 2j5./2004 sb,. o dani Z pr'idané hodnoi!,
v účinnéfi znění

22. Piilohv:
Piiloha č, l
Přiloha č,:

Výpis z katastru nenlovitosli LV č,572l, k.ú, Vamsdorl
Výpis z katastru nemovitosli L! !'. l]:1],k.ú.DolníPodluží

\/ Lí.
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NESTICKA NESTICKY, v
ohlášený spoleóník: Dr. Jos€f Neštický, advokát

insolvenční správce dJužnika
D A M lJsti n- L, s.r,o. v likvidaci

čislo drá7,by: DD/o]8/2úl 7

trt T

p.u,. an",..* Y:.J..',,.,.ZOt z

Podl9 ověřovaci knihy ťJřadU méstské části Praha 1

por.a. legaliť.ace 74?9Nl17 ft
V!a§tnoručně podepsal/a
Josď l{€štlcký, 25,1.1 est, §tlmbsŘ
]l] én./€ plmen, dal!Ť 3 nlsto ,óózénlia,l.t€ e

Píahr 4, Namýk, cholupic*á 4E,0/37

á.rŘšá mi.ta WaEhJ pobl^!

obč.Fký přťítz í124{4304

v Pra.. dnr 18,7,?ol7 Legalllaci plovčdl/,
Věr. Ťym|o9á

(@ uoo



vťPIs z K§ŤAsŤRu NEl,{ovr ŤosŤÍ
jicj- gtav evídovaný k d,ať11 09.aó.2017 1a:J5:a2

přístupem do katastru .emowtasli pro účet ověřeni V!,stupu 7 iníarmačniha systému veřejné s/Jlávy
Uesmy§/r§9zji c 36u2oaú sD ýe nenipÓ7déjšrch předp,si

Děóín obéc l 562€82 Varn§dórf

.-r:]]:;:, ::]],. ,:.rj,] j!r]:+l',l.' ].:a:.: ] i'- i.ii ]j
.jasEnfcEé prdvo

.l' p e N Ústj- n.!. s.r.o. v likvidaci, strojířénská 4't/7a, 48292265
zliěín, 15521 Praha 5

?óZenky
|a Im2 ;)rU,lr poženlí!

_.! a-l l15.],b ocb,-an
497a /2 38 41 zastavěná lrlocha a

nádvóří
Součá_"t_í je stavba: bez ěplěe, rrýroba
Stavba §í,oj j na pozenki p,č.: 491a/2

''''
Typ vztahu

o věené břeneno chůze
a iizdy , přijézdu a Přistupu nákladní a osóbní doprawou

Parc6lal 49'78/2 Pařdela; 49'?a/3 v-422/2oo7-53!
a,jsťiJ]a s$].ouva o zílzertí Ýěcttého břé$eíé - úplataá ze dne 27.a2,2óo?. Právní úěiítky

vk}adu P!áÝa ke dni 05.03.200?.
v-422/2ao,7 -53l

:,;a::1;::a:::j !: i,

o zástavní právo Etnluvni
k zajištění:
a} PohJ.edávky ve výši 3 7?5 00o,- Kč s příslušanstvíe
b} budouci pohledávky do co1kové Ý,ýše 3 7?5 000,- Xě

Česká spořieelna. a,s.. otbrachtoÝa Parcela: 497a/2 v-24oo / 2§73-53r
L929/62, K.ě. 14000 Pra}ra 4,
Řčlrčo.| 452447a2

-tjsťina sBloltvá o zříaenj- žá6ťavóího Přáva podle obě.z. č, z§/!444/!3lLcD 2,é ó^é
13.12.2013_ Práýlrí úĚinky vkladu P!áva k€ dni 18.12.2013,

v-24 0 0,/2 013- 5 31
Pcřadi k daťu Podle p!ávní úpravy úěinné v době vzniku práwa

o záélavDi práÝo šrÉtuvní
k zajištění:
a) pohlédávkY we rrýši 3 ooo ooo/- t(ě s Při§lúšénstvíeb) poh]"€dávkY v6 \.ýši 15 00o ooo,- Kč s Pří§]-uěéngtvíBc) pohledávky ve v,ýši 15 000 00o,- Kč s přísl-uš.tr§tÝíó
d) buda§cí pohlédávkY dó c€lkové wýše 33 o0o ooo,- Kě

Česká §Pořite],tla7 a,§., olbrachtoÝa Páleela: 4918/2 v-240!/2a13-53L
1929/62, Krě/ 1a000 Pra}ra 4,
Řé/rčo a52447a2

iigťiné §Idlourra o zřizeni zágtavního Práva podlé obě.z, ě. zŘ/L442/!3/].cD zé d^é
L3.L2-2or3. práv§í úěinky vktadu práÝa ke dni 1a.12.2013.

}e,,-ťir.s', _.)L ! ,..ÁÁ_. aiJ-j,L w ,i,-.-*Jm.r j 
--l1,,''J,r\rint t1 lI.Fl'r;.* iF

xatástrái:!í úřac p.o Ú§tecký kraj/ Rata§trÁ].i přacovišiě Rúibtrik, kód: 531.
stťána 1

@rn.ur.



VÝPÍS Z KATAS TRU NEMOVITOSTÍ
plo].azující stav evidóvaDý k dat.u 0r,06-2ai1 19:55:a2

ok.e§: cz0421 Děčin obec: 562882 varngdorf,
Kac úze;ití: ?76971 vardsdo.f, Li§i v]a§-"njcavíl 5721

v ka!, úzení jsou pozéútY vedeny v jédné ěí8elDé řadě

. c1;
,F'u' 

,' , ,'

ŤYP,,,zxahu
:,r,j, ;],,j.r:,.] | ., i:]

Poíadi k daiu podle právní úpravy úěínné v době vzniku Práva

ó zásta\rní právo snluwní
k zajištěni. Pohledávky v célkové r,'ýší 6 393 225,61 Kě

rRíwIN 6po1- § r.o., Na stavé 1190, Parce]"a: 4978/2
50346 TřébéchóŤicé pod ořeben,
Rč,/íčo l 287 6434 o

i,.i_rťina §mlouva o zíízeai žá6ťa1/ního práva podle
právni úĚrnky zápisu ké dlti 23,06"2014.

Pořadi k 23.o6 -2or4 !!,26

v-24o), /2013-53l

v-2a0!/2o74-53!

obč.z, Nz-1135/2o14 ze dn€ 12.Q6.2o!4.
záPis prov€den dn€ !7.0? .2014 .

v-2003/2o74-53!

ó záslai,ní práwo z rózhodDutí správního ořgánu
k zajištěíií daňov,ich pohledávek vé v,ýši 4 808 405,- Kč s

Čest<á republika, RČ/IČo: oooooo01- Parcela: 4g7a/2
001, ,"Ykoíává: Finaněnj- úřad pro
Ústecký kraj, vé.].ká hiadebrti 39161,
Ústi nad Í.abgin-cánt'rut!, 4o021 Ústi
nad tabéla

iisťjn, Rozhodnutí spráwce daně o zřizení zástavního práva
506652 Fi§aněního úřadu pro Ú§técký klaj, Úzéňního
30.04.2015. P.ávní úěinky žápj.su ke dni 30.04.2015
uloŽéno na plac. Runburk

v-1553/2015-531
Paiddi k 30. 04 .2015 13:30

:iouVjsej ici zápisY
závazék nezajistiť zá§t. Př. vé Ýýhodnějšíb póřadi nový dlub

z-l67a/2015-53L
,jstjna RozhodÍtutí §Právcé daně o zřlzení zástavnj,ho práva Či, : 13605o5115,/2513-

80542-506652 FinanĚního úřadu pro Ústecký kraj, Úzearriho piacoviště Ý
Buúbulku uě drré 30,04,2015. Přávní úěirlLy zápisu ke dni 30.04.2015. zápi§
Plovedetr dn€ 26.05.2015; uloženo na přac, Rtr burk

v-1553/2015-531

scuvtsej ici záp Lsy
záÝazek r1éuldóžnít zÁPig nového žást, p.ráva aamieto sťarého

z-767a/20l5-53I
i;j§aina Bozhodriutí eprárrce daně o zřízeni zá§tavnj.ho práwa Či_ t 1360505/15/2513-

80542-506652 Finančního úřadu pro Ústécký kraj, Úzaaního Přacowiště v
Ru8buřku ze dne 30.04.2015. Prárňí úěinky zápisu ke dni 30.04.2015, záPi§
proved€n dn6 26.05.2015; uložéno na prac. RuEbulk

v-1553/2015-531

o zástaÝlti právo z rozhodnutí apráwnj,ho ořgálrtu
k zajišťění daňowých pohledá\relr Ýé v,iěi 1 829 99O/- Kě

Češká Ťéplbtika, RČ/lČol oooooo01- Pa!c,é!a: 4978/2

při.s].ušénstviíl
v- 15 53,/2 015 _ 531

Č:. 13 605o5,/15,/2 513-8o542-
PradowiĚtě v Rutnbur]au ze dné
zápj.s proveden dne 2 6, o5 .2015 ;

v-1699/2015-531
ř-tátn]-,-eávřr.a enaúťosť?ffi--

Katastrálíi úŤa(i Pro ]rstecký }raj? Katas..áini placoviŠtě R.]illbuIk, kód: 531.
§trána 2

@ a,.,,r



vyPIs
přokazující sťav

Dóčín obe.l 562882 vainsdorf
valnsdorf Llst Ý}ast:lictvt: 572I

v ka!. úzeBí ]so!r pozen}Y ?eda§y V ]sdné ěíselná řadě

z KATA§ERU NEMovtTosTÍ
évídoÝaný ]r daiu 09. c6,2111 1c:55:a2

ú=teet1, kraj, vétká hradební 39161,
ústi nad laben-céntrun, 4oo21 ÚsEí
nad latren

,j"9fina Rozhodnuťí §právcé daně o zřizení žástavního přáva
506652 rináněního úřadu pro Ústecký kra], Úzernního
14.05-2015. Přávnj" účinkY zápí§u he dní 14.05-2015.
uloženo na Prac. Rulibufk

Pařa,l j k L4.o5"2aL5 L2|A0

Č1 : 1 4264!0 / !5/25r3,aa542-
pracowiŠté v Rulburtu ?e dlré
zápis proÝed€n dne 05. 06 .2015;

V-1699/2015-531

sa, ý isei ic1 záp)sý
závazek nézajistiť zá§t, pr. ve výhodnějšín pořadí noÝý dJ.uh

z-1798l2015-531
'.,]5Liná Aozhodnutí §právco daně o zřizení zásťavního prá.ra Čj._ 14264!0 /r5 /25L3,

80542-506652 Finančního úřadu pro Ústeckj, tra], Úzenrniho pracoviště v
RuEbuřku ze dne 14.05.2015- Přárňí úěinky zápisu ké dni 14.05.2015, zápis
proweden dne 05.06_2015; uloženo na pťac, Rueblr.k

v-1699/2015-531

scu!,jsejjcj zá]risy
závazak néubožnit zápis nového zás!. Práva namj,sto sta!ého

z-1,19B /2075-537
ljsťjna Rozhodnuťi spřávce daně o zřízenj- zástaÝního práÝa Čj : 14264Lo / !5 /25].3-

80542-506652 Finaněního úřadu pro Ústecký kraj, Územní}ro Pracoviště v
Runburku ze dné 14.05.2015. Přávní účinky zápisu ke dni 14,o5.2015. zápis
ProÝédén dné 05_06_2015; uloŽeno na Prac- Rutnburk

v-1699/20t5-531

o zá§taÝní práwo z rozhodnutí spráÝního orgánu
k zajištění daňoÝ,ých Pohledáv€k ve qišj. 567 101,- Kě s příslušenstvín

Česká republika, RČ/íČo: ooooooo1- Parce}a: 4978/2 v-21o8/2or5-s3l
0o1, vykonává: Finaněrri úřad pro
Ústecký ktaj, velká hřádébní 39/61,
Ústí nad l.abéB-cerrtrum/ 4OO21 Úslí
nad Labea

-Lj§tina Rozhodnutí Bprá\.ce daně o zřízéni záslavního práva ě.j : r'171622/ 75 /25!3-ao542,
506652 Flnaněního úřadu !:ro Úsťecký kraj, Úzenní}ro pracovišté Ý Ruíiburku zc dné
31 .07.2015. Prálrn.í úěj-nky zápi§u k6 dní 31.07.2015. zápis p.óýedén d!!é 31.08.2015;
utoŽeno na prac. RuťĎulk

v-2708l2015-531
Póřa.Ji k 31,07.2015 13:55

Souvisejlci z áPlsy
závažek nézajigtit zást. pr. we w,ýhodaěj šín pořadí nóv.j.dluh

v-2708l2 0x5-531
iistjna Rozhodnuťí §PřáÝcé daně o zřízéni zástavního pťáva ě.j.: J-'t-77622,/ !5,/ 25\3,

8o542-5o6652 Finančního úřadu Pro Ústécký křaj, Úzébního p.aeoÝiětě v....------ .vffi; ,ro;]T ,acŤn'!ž én :1:n óbrc-án;--í ! E;-"rl on.l ý; @
Xa!a.tráIní úiaa pro Ú6:ec].ý.kr:Ej,3Kalasi.ál.lj pŤacoýiš!ě Rumburk, ]tód: 531,

'(0 uu



a.)k,r e.r, czQ42!
Kai: .,:1Zeni ; 776971

\agPTs u KATASTRU rirBlnvITosTÍ
p.okazu]ící stav evidovanÝ k d,aLw a!.c5.2il] 1.c:55:C2

Děěin coéc: 562882 Varnsdorf
varn§dorf ,l-q! Vlarsi:n] cíjvi: 5'127

v kať. Ú2éúí j§ou ).;l,.:]:.", vealeŤry 1, ] edrle císéIné 'a.le

.c'
ť:;,.,

,-Á
1'):p vztehL!
cp}:á,.íiěaí prc poviiiost k

RulrĎurkú zé dí,e 3L"o1 ,2a15. PŤáÝní úěinky zápisu ke
přoÝedén dné 31 .08,2015, ufožeEo tla Prao. Rudburk

dni 31. 07 .2015 , zápis

v-2 708,/2015-5 31

/ ý7L'
:9 , _.f,éí
nta',?,,.-

..!'
.,).Ý

,:

sau,i is€j i.:i zépj s:1
závazek néirlnožníL zápís nového zást. práva nát!ígto §tarého

v-2708l2015-531
_tisrj]já Roe}rodnutí 9plávce daně o zřízení zástavního práva ě,j : 711!622l75/25L1,

80542-506652 Finančního úřadu pro Ústecký krajl Úzenního pracoviště w

Ruú.burku ze dne 31.07.2015. P.ávní účínky zápisu ke daí 31.07.2015, záPas
pióveden dl.ré 31.08.2015; uloŽ€no na Prac. Rusburk

v-27a8/207s-53]-

o Exeklrění Příkaz k prode]i neúoviťostí

D A M Úsťí !r.',. š.!.o. v lj'kvidací, §r.rojírenská
4,7/78, z!íčln l 15521 Prahá 5, RČ/IČo: Aa292265
9arcela: 49'7a / 2 z-!a§2 /2075-531

;,j § l:-lij.r Er<§kuění příkaz k přodeji neeovitých věci §.inaněního úřadu Přo Ústecký klaj,
Úzermj-ho p.acoÝiš!ě v RuBburku. é,).: !542159/!5/2513-80542-506552 zé dn€
05.06.2015. Práwní inoc ke dnr 08-06.2015. Práwní účinky záPisu ké dni 05.06.2015.
záPis přov€den dne 10.06.2015.

z-La02/20L5-53L
ijsijná v]řrožunění správce daně o nabytí právnj- &oci.ozbodnutj, Finaněniho úřadu pro

Ústecký kraj, Úzernnj"ho pracovišiě V RuííĎurku. ě.j.: 15595 69115 / 25L3-8o542-5o6652 ze
dne 10,06.2015. Právní úól-nky záPi6u ké dni 10.06.2015. záPr§ próv€deŤr dné
16.06,2015.

z-L851/20r3-531

o Exekuční přikaz k přodejj. neooýitost.i

D Á M Ústi n.L, §.r.ó- v likvidaci, strojírén§ká
47lra, zlrěín, 15521 Praha 5, RČ/TČo: 48292265
Párcelaj 497a/2 2-1830/2o15-531

r,i.giii, Ex€kuční přikaz k prodeji noídovítÝch Ýěcí Finaněního úřadu pro Úsťecký kraj,
úzenniho pracovj.ště v Ru!ĎuřLu, é.j,,: L543131 l75 / 25l3-Bo542-5a6652 ze dne
09,06,2015. Přávní &óc ke dni 10.06.2015. Právíí úěinky ,ápisu ké dnr 09.06.2015
zápis provédén dne 12 ,06.2015 .

z-1830,/2015-531
iisajrrá vyrozumění- spráwce daně o nabytí pfávní Doci řozhodnuti Fínaněního úřadu pro

Ústectcý kraj, úzeoniho pracovišťé v Rutdbrrrku, ó,j.l 1590504 / 15 / 25L3-8o542,sa6652 .e
dné 1?,06-2015. Právní účinky záPi§u ke dn' 17.06-2015, záPis p!óvédén dne
22 .06 - 2016 _

z-L95o/2oL5-53L

o Exekuěni Příkaz k plodéji n€Bóvito§ti

D A M Ústí n.L. s.!.o. w }].kvidaci, sťřojílenská
41/7a, zL!éi'., 15521 Praha 5, RČ/IČo| 4829226B '

KatásLrálni úřaci prc Ú_sťecký krÁj, <atast.á]ni gracovlšrě RLlLblrk, kód: 5:1,
straná 4



VYPIS Z KATA§ťRU NEMO\rITOSŤÍ
prokazujicí sťav €vídovaný k daťrJ a9_a6,2a1? 1c|55:a2

kres: czo421 Děěín obec: 562882 varnsdorf
zeíni: '17691! valn3dorť ]lsi v_Lastnicivi, 5,t2L

V kat. úzení jso.": Pozétnky vě.gny !, _iadné č}s6tné řa{iě

Parcelá: 491a/2 z-1833/2015-531
,;sť_ilte E).ekuění příkaz k P3odej. naDowjtých Ýěcí !'inaněního úřadu pro Ú6técký kraj,

uzéEního Pracovišťě v Runbulku / ó.j. | 15{3576,/15/2513-80542,506652 ž6 dne
09.06-2015, právní noc ke drri 10.06-2015. Přávní úěinky zápi§u ku dni 09.06.2015,
zápi§ próÝeden dDe 12.06-2015.

z-1833/2015-531
i-i"9ť.in,' Vl,řozuměni spťáÝce daně o nabytí přávní Doci rozhodnuťí Pinaněniho úřadu pro

Ústeclcý kraj, Úzenaího placoýiště v Rulobu.ku, ě-j_: 159o1t3? /15/ 2513-Ba542-5o6652 ze
dné 17.05.2015, Právní úěinky zápisu ke dní 1'7.06.2015. záPis proveden dné
22.06.201-5.

z-!948/2075-53r

_-- -..,sl_

ýa- :áF j 5u

.Pro: D A M Ústí n,1'. s.r-o. v likvidaci, strojírelrská 4?/18,
z]"iěin. 15521 Praha 5

-Lis ť iie
o §$louva kupní z€ dné 27,o2.2o01 - Právní úěinky Ýkladu Práva k§ dĎí o5.o3.2oo'

v-42L/200,7-53].
Rč/Ičo: Aa292265

Nerroý_ito§ti jsou
Katast íált i. úžad,

§aí žá§isu

V Ú2ennlfu cbvadu| ,,fQ kté!éfi vykoaává státť}i správu kaťasxru rjel!,ovitos.' ČR:

Pro Últecríj,kraj| í<atastl.ál.:ní ptacoýj-š:.ě Rueburt, kód: 537.

vyhotovi j:
LesKy ut ad

vyhoťoverlo: 09.a6.2017 }i :a0:25
zeněnéřický a kaEasxr:á]ri sCD

ověřuji pod pořaciovým c!slem v-389/2o17, že tato 1istina, kte.á
vznik]a přeýedením výsťupr.] Z :nfc.mačr:"ho systénu veřejné
spjáVy F.leL'_ronické Podoby Cjo pocioby ,_5!in:!é, sxléo.jíc:
se z ,J,... 1}5iů, odpovidá výstupL z infoirnačníhc sy§Lénu

PodPls...., RažíEko -

ter rt-
:ij|ij]ril( e r)ívěiená

!r..-&i,_ _

l' /\" 'd.\...,/á\ y\l ! i, .&\ ''\1

Áffi.&D E}wWř §|
(aias t:;1.i r]ra

(Q u,,c



\aíPI s z NAŤAsŤítu NEMovITosTÍ
prokažujíéí étav eýidovaný k d4Lu c9.p6.20:i7 10:55:02

přísfupem do katéstlu nemovjtastí p|o účÉ] oýéřeni ýýstupu z nfannačniho systémlr veřejné splávy
ye smysL § 9 2ál. č 365/20aa sb ÝÉ zne4í pazdělšich predpisú

/j, s i]n i.kó prá.",c

__ Pó rcc ja \'ýíněra [ 2 j Díuh przenkú _qP!:9!,y!ž}:," ,_, __ZpiPób" acrlrary
st. 63,]

1'vD vztahu

o věcné břéaert§ éhize
a, jizdy, přijezdu a Pří§tuPu nákladni a ošobní doPravou

Cbec: 562432 Dolni Podluži
.i,/,.eíí,! i 6299'7 9 Dolní Podluží i:st vlas!Íl_!cLv i| !)_2a7
ý kat. úzeeí J§§u pó3éĎj<y Ýédeny ve dvou ěí§elných řadách (st,. = sťavébní parce],a}_-:,:-.

,i:]!i:,: ]i. ,: i ]].l,- !:]l,_,)-j] !]]i]ř,: ,, a -j; .1 | : 1 : |: ::. ť :; :.- ].'i.,.': ]

D Á M Ústí ri"L- §.ř.o. v likvidaéj-, sťrojíren§ká $/r8, 4a292265
zl.ičín, 15521 Prahg 5

pcz eftky

982 zastavěná plocba a
aádvoři

scuěásEj je si:,:v}:a: bez ěp/óe, v,ýroba
sťavbe sí..O j 1 na pozeli,k,,j p. a , : sť. 637

.' :::a ,a: a .á

Paťcéla: sť. 637 Parceia: l3o9 / 6
iisťjria §rd.ouva o zřízení věcného břentene - úp].aťná ze dně

ýkladu práva k6 dni 05,03,2007.

v-422/20o7 -53L
21 .02.2001 . PráÝní účinkY

v-422l2a01-53!

Typ v z Laiu
.:.:l]:.]].l.]'i

o zástavni pfávo §rnluvní
k zajištěni:
a} pohiedávky ve r4ýši 3 775 000,- Kě s při9lušenstvíe
b) budoucí pahl€dávkY do celkové r..ýšé 3 'i75 000,- Kě

Česká spořitelíra, a.s., o}břachtóva Parcéla; sť. 537 v-2Aóo /2073-531
!929/62, K!ě, 14000 Praha 4.
Rč/íčo | 4524a182

,L-is.in€ smlouva o zří?6ní zá§tavního práva podl.e obě.z. č_ ZŇ/!A4A,|13/LCD zé dne
13.12-2o].3. Práwní úěinky vk}adu Práva ke dn! 18.12,2013.

v-2A0o/2oL3-53!
Pořadi k daťu podle prármí úprawy úěiíné v době vžniku Práva

o zásťaÝní právo snluvní
k za]ištění:
a} Poh].edávky v€ \rýši 3 0o0 ooo,- Kě s pří§lušenstvíb
b) póhlédávkY Ýe v!ýši 15 o0o oo0,- Kó 9 přisJ-ušenslvít!
c) pohl€dáv§l ve Ýýši 15 o00 000,- Kě § příElušen§tÝíD
d} budoucí pobtedáwky do celkové \.ýšé 33 ooo ooo,- Kč

Čéská spořilel'la, a.9., olbrachtova Pářéela: s!, 63? v-24ór /2aL3-53L
1929/62l Krě, 14000 Ptahá 4,
F.Č/zča| As2447s2

'i-"ťina 
sD,louÝa o zřízení zásla\rnihó práva podlé obě.z- ě. zN/r442/!3/I§D zé d^e
].3.12,2013. Prál,rrí úěinky vkladu práva ke dni 18.12.2013.

Nen,ýj ťoJri 7soa v L-7ejm]n @lé v u--adJjJ ťaár-:U;
(ala§i!á]ni úřad p:o Ú§t€č]rý k!a], KalastráIn: pracóÝíště Rú.burk, kó.ll 531.

s. réna 1

i{li'l !o. C,€



clie5 | cz0421
Ket"JZeni:629979

v kať- úzení

vYPIs
prokazující sťav

DěěíŘ
Do],ní Podluží

Z KATASTRU NEMOVITOSTI
evi,dovanú k datu J,-l, _1-];

cbec :

Li s: vj astnlct_ý1 :

Ýé dvou ěi§elných řadách

1C:5ll: a2

562432 Do}ni Podluží
rL2LL
( st. _ !.";3,.,!:ri1;. p*r'ce]-n)] jLr.l p]}; j]:íl!f"]" ?i.ia:-1

.c
,.,asi 

:

ýV+
Ý.auť

oo1 '

,ó9ř
ý?'
ir:

v- 24 01,/2 013 -531
Foř3.1| k datu podle Práwlí úplavy účinné w době vzniku práva

o u á§taÝní právo smluwni
k zajj,šťění Pohledávky v ce]-ková v!,ši 6 393 225,61 Rá

TRIWIN sPo]., 5 r.o,, Na gtavě 1190, Pa.cela: st. 631 ý-2a§3/2§!4-53L
50346 Třebechovice Pod orebe&,
Rč/Ičo:2876434o

i,isajria slrlouva o zřizení zástaÝního přáva podJe obě.z, Nz-1135,/2014 zé dne L2.06"2xlA
PráÝní r!ěinky zápi§u ke dni 23.06,2014. Zápis proveden dl].e 3,1 .o7.201,4,

v_2003 /2014-5 31
P.řádi k 23.06.2o1A 17 |26

ó zástavní ptávo z rozhodrruťi správniho orgánu
k zajišťěĎí daňov.ieh poh]-edávék we rlÍši 4 808 405,- Kě s

Čé3ká répub.tika, RČ./IČo: ooooooo1- Palcéla: st. 63'l
001, Vykonává: Finaněni úřad pro
Ústecký kraj, v§lká hladebni 39161,
Ústt nad Labém-cénllurn, 4oo21 Ústi
nad T,at ém

!,jEai],ie Rozhodnuti spráÝce daně o zřízení zástavního práva
506652 Finančního úřadu pfo Ú§ťé<:ký kraj, Úzenniho
30.04,2015. Přávní účinky záPisu ke dni 30,04.2015.

o záslavní Práw§ 2 rož}todíLutí éprávního orgáňu
k ža]tšťění daňowých pohledáÝek vé \r.ýši 1 829 990,- Kó

Čeéká republika, nČ.zrČo: oooooo01- Palcela; st. 631

pří§tušen§tvit!
v-1553/2015-531

čj. , 1360505/15 / 2573-ao542-
pracoviště v Runblrrkij ze dne
záPi§ Frovederr dne 2 6, 05.2015;

v-7699 /2aLs-53r

uložéno na p!ac. Rumburk

Pařa.ti k 30.04 _ 2015 13:30

Souvisejici záp isy
záýazek aezajístit zá3t'. pr. ve l^ihod!)ájšie pořadí nolrý dluh

v-1553/2 015-531

z-t678/20lr-53l
-Lisijná Roghodltutí sPrávce daně o zřizeni zástaÝniho práva Č1 .,: 736o5a5/ 15/ 2573-

80542-506652 Finanóního úřadu p.o Ú§tecký kraj, Úzeroniho Přacovišťě v
Ruúbuťku ze dné 30.04.2015. p-ávní úěiaky zápisu ke dni 30,04-2015- zápi§
Pťoveden dne 26.05.2015; uloženo na Prac, Ru8burk

v-1553,/2015-531

scuviséj ici zápj sy
závazek néunožnit záPi§ noÝého zás!. práva nardísťó staréhó

z-L6la/2§L5-53|
a.i.sťjra Rozhodnuií §práyeé daně o zřj.zení zá§laví]j.ho práwa Či. 2"360505/ L5/ 2513-

80542-506652 Finančního uřadu Plo Ústecký kraj, Úzenniho pracoviš!ě v
Ru-ílburku zé dné 30.04.2015. PráÝnj. úóinky zápi§u ke dni 30.04.2015. záPis
proýeden doe 26.05.2015; uloženo na Prac, Rullburk

v- 155 3,/2 015 - 531

li!!ióÝ!..saa ]r.U ' i];eíir;]l o.f,Jr!, t. f,t.rj;.l! ýrrrn;v.j ,.lalij §p;;v; 
':áal§l.i!,rér].rj..§.i 

a,i
(a!astIálii Úia§ F!o is:ecký kfa_i, K:!a§:rájni Fračó./:šiě numbuŤk, kó.l: 5-11.

@,aru



VYPls z x.ATAsTRu §EMovlTosTI
prokazující §ťav evidovaný k dať.9 09.c6.2,ci1 jr:55:c2

i.íes: Cz0421 Děčí§

,reíťi | 6299']9 Dolní Podluží
cbe.! 562432 Dolaí Pódluží

| - ši \, li: l] a,l -Tv, : 1l2l_L

ý kat. úzénj' - š.L! i}l,,,j+1!../ 1.,*.,].]].]", ve dvou čiselných řadách (sť. = :],:áVé;ii :j,r.rjt ]..)

) ÝztebJ

',c,rirni>st 
k

001, wykonáwá l Finánóní úřad p3o
úsťécký kra-i, Velká hradební 39161,
ústi nad Labem-centrub, 40021 Ústi
nad Labéíl

irsaina Rozhodnutí spfáÝcé daĎě o zřizé!í zá§tavního plawa
506652 Fínaněního úřadu pro Ú9ťeckÝ kraj, Úzetmího
14.05,2015. PŤávní úěinkY zápí§u ke dni 14.05.2015.
uloženó na prac. Runburk

Pařadj ý. 14,05.2015 12:d0

sL.u,];se):c: Z ápi sy
záváž€k nezajisťit zást,. pr- we w.ýhodně j ši& pořadí nový dJ,uh

Č7.: 1426410/ 15 / 2573-80542-
Pracovtětě v Ruríburku ze dne
eápis plovéden dné 05.06,2015 i

v_169 9,/2015 -531

é.) | I'7'l3,622 / 
'5l2 

513-80 5 42-
pracoýiŠťě v Ru4burku ze dné
zápis Provéden dne 31,08.2015;

z-!19a /20!5-53r
L:s:i,l j Rózhodnuci spřáVce dané o zřizeni zástavního prava Č; . 7 A2641a / 15/ 25L3-

aa542-516652 Finančního úřadu pro Ústeoký kraj, Úzenniho pracoviště v
Ruíbuťku 2e dne 3_4.05,2015. Právní úěínky zápisu ke dni 14,05.2015, zápis
provedgn dne ó5.06,2015i úložebo na prac. Ru$bulk

v- 169 9,/2015 - 5 31

:)j9,ijsejicj záp.i sy
záÝazék D€rimožíit zápis nového záBt. paáva naÁísto staŤého

z-7198/20L5-53L
i,i9f- jl,.á Rozhodnuťí sPrávce daĎě o zřízéni zástavního práÝa Čj ,. 74264l§ / L5 /2513-

so5d2-5o6652 Finanéního úiadu Pro Ústecký kraj, Úzeuního Pťacovišťě v
RuEbu.ku ze dne 14,05.2015. Prá!,ní úóinky zápisu ké dní 14.05.2015. zápis
provéden dne 05,06,2015; \]loŽeno na pŤac- Rubbuřk

v-1699/20l5-531

o zá§ťarrni právo E rozhodnuti §Prá\rníhó orgátru
k zajišťění daňorai,ch Pohledávek vé vtýši 567 101,- Kě g pří9luš6nstvíú

Česká republíka. RČ/IČo: ooo0o001- Pařc€la; sť. 63'| Y-21o8/2o15-53r
001, vykoná9á: Finanění úřad pro
ÚsL§cký křaj, valká hradební 39/61,
Ústí nad tabéE-cenťrull, 40021 Úeťí
nad LabgB

a,rsčina Rožhódnutí správce daně o zřízení zásťavního Práva
506652 Finaněliho úřadu p§o ÚsťackÝ kraj, Úzernaího
31 .0?.2015. Právai úěinky zápj,su ke dnj- 31,0?.2015
uložéno na prac. Ruúburk

pořadi k 31,07.2015 13:55
v-2 7 06./2 015-531

sauÝj sei ici z áp isy
závaze]< nezajistit zá§t. Pr, ve Ýýho&těj šin pořadí no\rý dluh

v-2?08/2o15-531

'rslji]a 
Rozhodnutí §práÝce daně o zřízenj, zá§ta1,ního práwa ě.j.: L77L622/l5 /251i-
80542-5ó6652 Finančniho uřadu Pío Ústeeký kraj, Úzéeniho pl.ado\riště 1r

-.

íacastŤál:ri úř?_o pJó Úsreciý n.aj, lGlasrráini pracc\iiš!ě Funbu!;. }ó.i; 5:r1.
s! r aria ]

,"/ \,

( 'lJ ) .l. t'ť,



výprs z KAŤAsTRL rpuovrrosrí
ptokazujicí sta,v evj.dovaný k datu 09.a€",2c17 i!:55:a2

562432 Dolní Podluží
11211
(§ť. = gtavébní parcela)

ctraI

ckies:
Kat itzcm1:

v kať _

ezo421 DééirL

629979 Do]ni podluží
území jso* póz€í,,ky weda::rv ve dvou

Obec:

L_is L vlastrlictvi:
ěis§lnÝch řadách

']'yp,,/ztahE

":p 
: i," :: -:l : l r:, :',-,, ?avinros1: k

,. " .. ái,-

Rutíburku ze dne 31 .07,2015, P!ávní" úěinky záPísu ké dní 31.07-2015. zápis
proÝ€den dné 31.08.2015; ufoženo ía prac. Ruúlcurk

v-27 o8 / 2a!5-531,

so,j,lise j ici 2áp i šy
závazek néuDožnít zápis nového zást. Práva íraBí§to §tarého

ý-2,]oa/2075-531
l,j§tjna Rózhodnutí §práÝce daně o zřížéní zásťávního přáÝa ě,j : !11!622/15/ 2s13-

805{2-506652 Fínanělrího úřadu pro Úsťecký kraj, Územnítro Pla.oviště v
Rutbbulku ze dn6 31-07.2015_ Právni úěinky záPi§u ke dĎi 31.07.2015, záP:s
proved€rr dne 31.ó8.2015, u].óžé!ro na prac. RuDburk

v-2?08/2015-531

o Exekuěn1 přj.kaz k prodeji noúoÝiťó§ti

D A M Ústí n.!. s.r.o. v likýidací, §lrojírénská
47/|8, zl!óí.., 15521 PŤa}ra 5, Rč,/íčo: 4a292265
Parce],a: §ť. 631 z-7a02/2oL5-53L

-Listina Ex€kuění příkaz k prodéji nenoýitýeh věci Finaněniho úřadu pro Úéťécký kraj,
Úzeuního prqeoviětě v Ruebu_rku, é.l.I L542']5gl75,/2513_80542-506652 zé dne
05,06.2015. Právltí rnoc ké dni, 08.06.2015. Právltí účinky zápisu ké dni 05-06.2015.
žáPis provedon dne 10. 0 6.2015,

z-|802/2oL5-53!
_L_istira Vyřoz§úěni sprálce dartě o nabyti práwni noci rozhodbuťí Finaněnj-ho úřadu pro

Úsťacký k.aj, úzebniho P.acoviště v RuEburku, ě.j-: 155 9569/ 1 5/ 25r3.aa5Á2-5o6652
dne l0.06,2015. PřáÝní účinky zápi§lt ké dni 10_06.2015. zápiš próv6de.! dné
16 , 06 .2015 "

z-la5,7 /2o15-53L

o Exekuění Přikaz k přodeji aeDovitosti

D A !d Ústí n"L §.r.ó. v ]_ikvidaci / §ťrojirenská
41/7a, z!íéí^, 15521 Praha 5, Rě/íČo: 48292265
9alceJ.a: st, 637 z-l83a /20L5-53L

-tjstjna Exekuění příkaz k prodeji nernóviťých Ýěcí FinartĚnibo úřadu přo Ústacbý kraj,
Úzenniho pracoviště ý Ru$bulku, é.j.I l5A3137 /L5,/2513-8o542-5o 6652 zé drré
09.06,2015. Přáyní Eoc k6 dni 10,06.2015- Prá\rn1 úěinky zápisu ke dni 09.06.2015.
zápis Proýeden dn€ 12 .06.2015.

z-183 0,/2 015 -53 }iist,iná vl,roEuBěni §}r!ávce daně o nabytí Právn1 noci rozhodnulí §i.néněního úřadu pro
Ústectý křaj, Úzébnítro p"."o.,ištď., Ruuburku, ě.j.: 1590504/15 /2513-ao5e2-5o6€52 as
dne 17.06.2015- PťáÝrií úěinky zápisu ke dni 1?.06.2015. záPls proweden dne
22,,06.zals.

z - 195 0,/2 015 - 531

o Éxékuěoí příkaz k Prodéjí net!,ovicostt

D .B' M Ústí n.L. s.r_o. v likvídaci,, sťŤojírenská
47/La, z].Léi-n, 15521 Přatra 5, RČ/rČo: 4a2g2265

řáJJJť-ĚÉ;;
Kátástrál.i Úřad P.ó Ú§tec}.ýtk!a],4í§rasiřálni pracovrště RúnbuIk. !Ód: 531.



\rfPIs z KAIASŤRU NE!4ovITo§ŤÍ
prokazuiíci §ťav évidowaný k da,á), a9.C6"2ai7

obec:

,zeí,!| 629979 Dolní Podluží Lisi, ./.last.i.]tví:
ě,:] v kaL. územi ]5;.j l)(]r?injiY ;-,iiaili1., ve dwou Ěíse).ných řadách

'j vZtahu
j.' ,-:], ]]]']:,

ia:55:12
552432 Dolní Podl,uží
Ll27!
(st. = s tavební parcéla}

z-1833l2015-531
,j_9ť_lna f,xekuění příkaz k přodej! netnoÝitých věeí rinančniho úřadu p.o Úsťecký kra;,

Úzeoního pracowiště Ý Rlulbulku, é.j.: 154357 6 / 75 / 2573-ao542-5a6652 2e dne
09.06.2015. p.á\roí uoo ké dni 10.06.2015. Přávn5- úěinlry zápisu ke dni 09,06.2015.
zápis proweden dné 12 . 06.2015 .

z-1833/2015-531
i.i.9tiná vYíozueěnj- správéé dané o nabytí pfál.ni fioci rozhodnutí Einaněnihó úřadu pro

Ústeeký kraj, Úzernního pracow!.šté V Ruúbu.ku, ě.j.: 15 9043? / 15 / 25L3-aa542,5o6652 ze
dné 17.06.201§. Právní účinky zápisu ké dni 1?-ó6.2015, zápi§ Próvedén dne
22 ,06 .2a15.

z-7948 /20I5-537

:'ii,_.l]j,. ] .]L',,j.rji),_]]]j , Beu žá§i6u

:,. ).f,.,..,:i i]i.rl:, , ,iJ:i;,:i,-;,;;], :.;.,-.;,-

L;9rjr-.9

o s$lauva kupní zé d']^e 27.02.2007. Právni úěi.rky vkladu práva ke dni 05.03.2007
v-42!/2aa1-53!

Př.., D A M Ústí n.!, 5.r,o. v likvidaci, stroji.engká 4?/18,
z}iěin, 15521 Praha 5

Rč/ íčo: Áa292265

. -!j;.,,,Ji] i--.]1] i.),,,.r:i]]c;1 !j.'ar]. P.i:: ],].],l.]-}i,| 
"!, 

:,.í:.:;::.- |,a,;|. 
"ij'j].ij 

;: |:],,_,:,a]á]:l 86ž ťáp.rsu

Nenovitosti jsou V úzennin obvadu. Ve ktéťén Ýykohává stál:ni spíávu katast.u 11e]ioýiťosťi Č-R.,

vyhctcví i :

ccský úřad 2eriéíněři.ký a kaťdsIráJ!,:
vÝhotovena: a9,06.2017 11:0C:45

scD

ověřujj. po() pořirdový,r. .:sjeli V-390/2017/ ž. ta,Lo li§tína, k|er:á
vzoikia pievenerrlm výsc,"lp:-r ; .r:)iciajr.aa]}1na 5i]5aérů -Je;e] ně
§ciál:V z ěléki::o:lické podc'" '- -'-'-idai:cj.
1a : . ý .. , -L_5LJ, cf_ac1 :] 1á \'ý{jtup,J a :i jc-:tdčiiho s}sLé;Ťiu

.]t
Podpis . ež{.7 ii?:lk, .. .. ,ť.

1-t I l.J

!&'pť'c r'..*].,r,9 rra1,

?5, 07, 20t7

@'a,v


