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Mgr. Lenka Brodská, exekutorský kandidát
pověřený Mgr. Martinem Slavatou, soudním exekutorem Exekutorského úřsdu Mladá Boleslav, se §ídlem
Táborská 527, 293 05 Mladá Boleslav, povčiený exekučním soudem, ktenjm je: okresní soud v Dččínč k vedení

exekuce na základě exekučního titulu, kteďm je: směnečný platební rozkaz, kter,ý vydal Městský soud v Praze dne

22.10.2014 pod č.j. 50Cm 22012014-14. k uspokojení pohledávky

oprávnéné(ho):
1. Komerční banka, a.s., IČ: 453l7054,

sídlo: Na Příkopč 33. l 14 07 Praha 1,

m.opr.:32R

v částce 447.243,00 Kč s příslušen§tvím, tj.:
- úrok z prodleni - 6% ročnč z částky 447.243,00 Kč od 07.05.20l3 do zaplacen í.

- odmčna ve výši 2.024,00 Kč,
- náklady z předchozích řízení ve \.ýši 22.464,00 Kč.
a pro náklady exekuce a náklady opráÝněné(ho) určené v příkazu k úhradě nákladťl exekuce.

proti povinné(mu):
1. ENTITLEMENT s.r.o.. lC: 2'191']27 4,

sírl|o: Sekaninova l92148. 120 00 Praha 2.

2. Peb Špička, dat Áaíl| 27.02.1973,
bydliště: Žitavská 2764, 40747 Valnsdorl,

Za účasti manželky: Vendulka Špičková, dat nar.: 25.10.1971,
bydlištó: Homí nábřeží l09l, 407 47 Varnsdorf

rozhodl ve věci exekuce prodejem nemovitých věcí 2, povinné(ho) takto:

Soudní exekutor vydává tuto

dražební vyhlášku:

l. Nařizuje se elektronická dlažba, kíeá se koná prostřednictvím e]ektronického §ystému dražeb na adrese poňálu
www.exdrazby.cz. Pořadové čislo dražebního jednání: l.

Čas zaháj eni elektronické dražby je stanoven na den 30.8.20l7 v l l :00 hod.. od tohoto okamžiku mohou držitelé činit
podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 30.8.2017 v 12:00 hod. Dražba se však koná do doby, dokud
dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/l963 Sb., občanský soudní řád. ve znéní pozdějších předpisů, dálejen
..o.s.ř."). BudeJi v posledních pčti minutách před stanoveným okamžikern ukončení dražby učinéno podání, má se za
to, že dražitelé stále činí podání a okamžk ukončení držby se posouvá o pét minut od okamžiku učinční podaní.
BudouJi poté činěna další podání postup dle předcházející včty se opakuje. UpllneJi od posledního učiněného podání
pčt minut, aniž by bylo učiněno dalši podání, fiá se zAto. ž9 &ažitelé.iiž nečiní podaní a dražba končí.

Il. Drťeny budou nemovité včci v kata§trálním územi Varnsdori obec Vamsdorf, okres Decin, a to:

alí#.to/7

tel.:326736952, íax 326736953, mobil: 732756775, e-mail podate|na@exekutormlboleslav.cz
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\,četně pří§lušenství, tj.; sklepní kóje,

III. výsledná cena nemovitych včci byla určena ve \"ýši l60.000,- Kč.

IV. Nejnixí podIání s€ stanovi ve výši l06-66'J,- Kó.

Minimální aýše příhozu se stanoví částkou 5.000,- Kč.
Příhozy se činí tak, ž€ do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu a potvrzením (kliknutím) na tlačítko
.,Přihodit" je podání učiněno. Jednoilivé příhozy všech dražitelů a jejich výše jsou chronologicky a časově za sebou
řazeny a vždy bezprostředně zoblazeny na ponáu www.exdrazby.cz V íárnci zobrazeni informaci o této dražbě. Pro
aktuální zobrazení všech informací o tom je nutné průběžnč provádět aktualizaci webové stránky použitím tlačítkem
nebo odkazem ..Akualilo\a(" (F5).

V. Výšejistoty se stanoví ve qiši 50.000,- Kč.

Ji5tolu je třeba zaplalil
a/ v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu v Mladé Boleslavi. Táborská 527, 293 05 Mladá Boleslav v době od 9,00
hodin do l5.00 hodin
nebo
b/ na účet soudního exekutora číslo l0l75l393l/5500 vedený u Raiffeisenbank. a.s., pobočka Mladá_ Boleslav,
s uvedením variabilního symbolu 080564162, jako specifický symbo| uvede dražite| rodné číslo nebo tC; kjistotě

tel.: 326736952, fax| 326736953 , mobili 7 327 5671 5 , e-mail': podatelna@exekutorml boleslav. cz
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Zaplacené timto zpiLsobem lze přihlédnout jen tehdy, dojde-li na účet soudního exekutofa nejpozději den přede dnem

konání dražby.

o splnění povinnosti složit dražebníjistotu bude drúitel inlbrmován odesláním e-mailové zprávy na adresu, kterou

označi při §Vé ťegistraci na portálu www.exdrazby.cz,

Vl. Věcná břemena, výměnky. nájemní, pachtovní a předkupní práva. která prodejem nemovitých včcí v dražbč
nezaniknou, nebyla zjištěna.

VlI. vydrťitel je oprávněn převzít vydražené nemovité véci s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení
nejvyššího podání. nejdříve však po uplynutí lhtity k podávání návrhu na předražek. Byl-Ji však podán takoai návrh
nemovitou věc s prislušenstvím lz9 píeýzit dnem následujicím po dni. kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o
předražku, Vydražitel se stává vlastnikem vydražené nemovité včci s příslušenstvím, nabylo-Ii usnesení o příklepu
právní moci a zaplatil_Ii nejvyšší podání, a to ke dni vydání u§neseni o příklepu. Piedržitel se stává vlastníkem
nemovité věci s příslušenstvím. nabyloJi usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen. a to ke dni jeho

vydání.

vIlL Při rozvrhu rozdčlované podstaty Se mohou op.ávnčný(á), ti, kdo do řiz€ní přistoupili jako další oplávnční, a
další véřitelé povinného (povinné) domáhat uspokojeni jiných pohledávek za povinným (povinnou) pr'imaných
vykonat€]ným rozhodnutím. smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o.s.ř. anebo pohledávek za povinným
(povinnou) Zajištěných zá§tavnim právem na prodávaných nemovitých věcech, než pro které byla nařízena tato
exekuce, jestliže ie přihlásí u podepsaného soudního exekutora nejpozději do zahájení dražebního jednání.

oprávněný(á) a ti, kdo do řízeni přistoupili jako dalši oprávnční, mohou své pohledávky za povinným (povinnou)
přihlásit, ien je§tliže jim byly přizrrany vykonatelným íoáodnutím, smirem nebo jiným titulem uvedeným v § 274
o.s.ř. po právní moci usnesení, kteďm byla nařízena exekuce prodejem výše uvedených nemoviných věcí,

V přihlašce musí být uvedena výše pohledávky ajejiho přislušenství. jejíhož uspokojení se včřitel povinného domáhi!
vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby. údaj o tom. dojaké skupiny pohledávka patří a §kutečnosti ťmamné pťo

pořadí pohledávky. K přihlášce musí být píipojeny listiny prokazující, žejde o pohledávku přizranou vykonatelným
rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o.s.ř. anebo o pohledávku zajištčnou ziástavnim právem na
prodávaných nemovitých včcech. ledaže t},to skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. Opožděné nebo neúplné přihJtášky

soudní exekutor odmítne (§ 336lodst.4 o.s,ř,) K piihlášce, v níž nebude uvedena ýýše pohledávky nebo jejího
příslušenství, se nebude přihližet.

Ix. Soudní exekutol upozorňuje opIávněného. ty. kdo do řízeni přistoupili jako další oprávnění, a další včřitele a
povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zaíazení do skupiny a poíadí, a to
nejpozději do 15 dnú ode dne Zveřejnční ozniimení podle § 336p odst, l. nebo v téže lhutč žádat, aby k rozvržení
rozdělované podstaty bylo nařízenojednání. K námitkám a žádosti ojednání učinéným později se nepřihlíží.

x. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že doplacení nejvyššího podaní úvěrem se Zřízením ástavniho pláva na

nemovitých věcech se připouští, Termín. do ktelého musí vydržitel sdělit. ,xla bude nejvyšši podání p|atit úvčrem se
zřizením ástavniho práva na nemovité včci se stanoví na den 25,8.2017.

Xl. Soudni exekutor vy4ývá kždého, kdo má právo, ktelé nepřipoušti dražbu (§ 267). aby je uplatnil u soudu a aby

takové uplatnění pniva prokázal nejpozdčji dva dny před zaháiením dražebního i ednání, jinak kjeho právu nebude při
provedeni výkonu rozhodnutí přihlíženo, Dále pak soudní exekutor vyzývá každého. kdo má k nemovité věci nájemní
či pachtoní právo. výměnek n€bo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitosti, které není uvedeno v dťažební
vyhlrišce, nejde-li o nájemce bltu, výměnkáře je-li součástí ťměnku právo bydlení nebo opráVnčného z věcného
L]řemene bydlení. aby takové právo soudu oznámil a doložil ho listinami. jinak takové právo zanikne přiklepem nebo v
případě zemědčlského pachtu koncem pachtovního roku.

XIl. Soudní exekutor upozorňuje osoby" které mají k prodávaným nemovitým včcem piedkupní právo nebo výhradu
Zpčtné koupč, žeje mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé, Udčlením příklepu předkupní právo nebo výhrada
Zpčtné koupč zanikají, nejde-li o předkupní právo §tavebníka k pozemku nebo vla§tníka pozemku k právu stavby,
předkupní právo vlastnika stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zíkonné předkupní právo, která
udčlením příklepu nezarrikaji, Předkupní právo nebo výhradu zp(<tné koupě může uplatnit v dražbč jen ten, o jehož
právu již bylo usnesenim soudního exekutora před první dražbou roáodnuto, že je prokrážno. Proti tomuto usneseni
neni odvolriní přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.ř.) Toto usnesení bude zveřejnčno v systému elektťonických dražeb na
portálu www.exdrazby.cZ.

XIII. Jako dražite] se může elektronické dražby účastnit pouze osob4 která je Registrovaným dražitglem pro dražby
probíhaiící na portálu www.exdrazby,cz, prokáže svou totožnost. k této dlažbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásj
a na účet soudního exekutora zaplatí dražební j istotu ve výši stanovené touto drťební vyhláškou.

tel.:326'136952, fax: 326736953, mobil: 732'756775, e-mai| podatelna@exekutormIboles|av.cz
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Registrovaným dražitelem se stane kúdá osoba (§zická i pnívnická). která se jako držitel registruje na poI1álu

wlvw.exdrazby.cz. a to bucl'zmčnou již dříve provedené základní registrace na..Registraci dražitele" v sekci ..Miij
účet". nebo se rovnoujako drťite] registluje v sekci ..Registrace".

Registíovaný dražitel prokáže svou totožnost ..Dokladem o prokázátrí totožnosti registrovaného dražtele pro dražby
probíhaiící na portálu www.exdrazby.cz" (dále ien ..Doklad o plokázání totožnosti"), jehož formulář je umístěn na
portálu \\,ww.exdrazby.cz v sekci ..Muj účet" nebo v inlbmačním banneru detailu této dražby na portálu

Www.exdrazby.cz umístěného v sekci ,.Moje dražby' poté. co se k této dražbě přihlási kliknutim na tlačítko .. Přihlásit
se k dmžb!"'.

Doklad o prokázani totožnosti dražit9liI a dalších účótníkLl 1Ze podepsat:

a) před exekutorem nebojeho zaměstnancem po prok|iání totožnosti platným úřednim průkazem
b) úřednč ovčřeným podpis€m
c) umávaným elektronickým podpisem.
V případč právnické osoby, obce. vyššího územnč samosprávného celku nebo §tátu musí být Doklad o proki2ání
totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21. 2la a 2lb o.s.ř.. jejíž oprávnční musí být prokáZáno listinou. jež
musi být úředně ovčřena. nebo.iejich zistupcem, jehož plná moc musí být úřednc o! u'ena.

Doklad o prokrázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnční jej podepsat. doťučí Registrovaný uživatel
soudnímu exekutorovi některym z těchto zpusobLi:
a) uložením na poíálu www,exdrazby.cz v sekci "Mťú účet" v elektronické podobě formou autorizované konverze
dokumentů;
b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítč v €lektronické podobě 1brmou autorizované konveťze dokumentli nebo

se zaručeným elektronickým podpisem, a to bu{]' na adre§u elektronické podate|ny exekutoťského úřadu
podatelna@exekutorm]bolesjav.cz. a nebo do datové schránky soudního exekutora lD: mevg8zb
c) osobnč v sídle soudního exekutora. a to v originále nebo úřednč ovčřené kopii
d) poštou na adresu sídla soudního exekutora. a to v ori8inále nebo úřednč ověřené kopii

o splnční povinnosti prokiiat Svou totožnost bude dražitel infomován odesláním e-mailové zprávy na adresu. kterou
ozna('í při své registřaci na portálu www.exdrazby.cz.

osobě, která nedisponuje technickým vybavenim pro registraci a následnou dražbu. soudní exekutor umožní po
piedchozi písemné ádo§ti přístup k technickému v),baveni v sídle úřadu nebo najiném dohodnutém vhodném místó.
pokud to bude technicky možné. Pisemná ádost musí být do sídla úřadu doručena neipozdčji dva dny přede dnem. ve
ktcrém má být zahájena dražba. Povinný se nesmíjako dražitel dražby účastnit. tedy nemiižc činit příhozy,

xIV. Po skončeni dražby bude v s)stému elektronický drťby na portálu \\,ww.exdíazby.cz zvei,ejnčna osoba, která
učinila nejvyšši podání a výše nejvyššího podání. Bude-li více dražiteli učiněno stejné podaní. bude přík|ep udčlen
tomll. komu svčdči předkupní právo, není-li příklep takto udčlen. udč]í se dražiteli. který nejvyšší podání učiniljako
první.

XV, Usnesení o příklepu sc v elektronické podobč zveřeiní v systému elektronické dlažby na poítálu

wwrv.exdrazby.cz a doruči se osobám dle § 336k o,s,ř.

XVI. Držitelúm, kteďm nebyl udčlen příklep se vrátí složená.iistota po skončení dražby.

XVII. obecní úřad. v jehož obvodu je nemovitá vc'c se podle § 336c odst, 3 o.s.ř. žádá aby vyhlášku nebo ieii
podstatný obsah uveřejnil zpr-rsobern v místč obVyklým.

Poučen í: Proti dražebni vyhlášce není odvolání přípustné (§ 33óc odst. 5 o.s.ř.)

V Mladé Boleslavi d ne 21.07.20|7

Mgr. Lenka Btodská, exekutorsly kandiclit
pověřený soudním exekutorem

25. 07, 2017

tel.: 326736952, fax: 326736953, mobil: 7327 5677 5, e-mail; podatelna@exekutormlboleslav,cz
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