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USNEsENI

Mgr. Lenka Brodská, exekutor§ký kandidát
pověřený Mgr. Maňinem Slavatou, §oudním exekutorem Exekutorského úřadu Mladá Boleslav, se sídlem
Táborská 527,293 05 MIadá Boleslav, pověřený exekučním soudem, kterlým je: Okresní soud v Děčíně
k vedení exekuce na základě exekučniho titulu, kteryh je: směnečný platební íozkaz, který vydal Městský soud

v Praze dne 22.10.2014 pod čj. 50Cm 22012014-14, k uspokojení pohledávky

oprávněné(ho):
1. Komerční banka, a.s., IC:45317054,

sídlo: Na Příkopě 33, 11407Praha 1,

an.opr.: 32R

v částce 447.243,00 Kč s příslušenstvím, t.j.;
- úrok z prodleni - 6a/o ročaě z čáslky 447.243,00 Kč od 07.05.20l3 do zaplacení,
- odměna ve výši 2.024,00 Kč,
- náklady z předchozích řízeni ve lnýši 22.464,00 Kč,
a pro náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) určené v přikazu k úhradě nákladů exekuce,

proti povinné(mu):
1. ENTITLEMEN'í s.r.o., |Č: 27911274,

sídlo: Sekaninoya 192/48,120 00 Praha2,

2. Petr Špička, da Lr.arl: 21 ,02.1973,
bydliště: Žitavská 2764, 40'I 47 ý unsdorf,

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

soudní exekutor vydává tuto

dražební vyhlášku:

I. Nařizuje se elektronická dražb4 která se koná prostřednictvim elektronického systému dražeb na adrese
portálu www.exdrazby.cz. Pořadové číslo dražebníhojednání: l.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 30.8.2017 v 9:00 hod., od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoveno na d€n 30.8.20l7 v 10:00 hod. Držba se však koná do doby, dokud
dražitelé činí podáni (§ 336i odst. 4 ákona č. 99/1963 sb., občanský soudní řád, ve zrění pozdějších předpisů,
dále jen ,,o.s.ř."). BudeJi v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
podání, má se za ta, že dražitelé stále čini podání a okamžik ukončeni dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění podání. BudouJi poté činěna da|ší podání postup dle předcházejicí věty se opakuje. Uplyne-|i
od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podáni, má se za to, že dražitelé již nečiní
podáni a drťba končí.

II. Draženy budou nemovité věci v katastrrilním územi Vamsdoď, obec Vamsdorf, okres Děčin, zapsáno na listu
vlastnicM 3275 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj. Katastrální pracoviště Rumburk, a to:
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III. Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši l23.800,-Kč.

IV. Neinižší podáni se stanoví ve výši 82.533,- Kč,

Minimální výše přihozu se stanovi částkou 5.000,- Kč,
Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku přihozu a potvrzením (kliknutím) na tlačítko

,,Přihodiť'je podání učiněno. Jednotlivé přihozy všech dražitelťr a jejich výše jsou chronologicky a časově za
sebou t'azeny a vždy bezprostředně zobrazeny na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této

dražbě. Pro aktť]^ni zobrazení všech informací o tom j€ nutné průběžně provádět aktualizaci webové stránky
použitím tlačitkem nebo odkazem ,,AktualiZovat" (F5).

V. Výšejistoty se stanoví ve Výši 40.000,- Kč,

Jistofu je třeba zaplatit
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 10l751393l/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Mladá Boleslav,
s uvedením variabilniho symbolu 080564161, jako speciíický symbol uvede dražitel rodné číslo nebo lC;
kjistotě zaplacené timto způsobem lze přihlédnoutjen tehdy, dojde-li na účet soudniho exekutora nejpozději den
přede dnem konání držby.

O splnění povinnosti složit dražebnijistotu bud€ dražitel infomován odeslráním e-mailové zprávy na adresu,

kterou oaači při své registraci na portálu www.exdrazby.cz.

Vl. Věcná břemen4 vlfoněnky, nájemní, pachtornrí a předkupní práva, která prodejem nemovitých věcí v dražbě
nezaniknou, nebyla zjištěna.

VII. Vydražitel je oprávněn převzít \rydlžené nemovité věci s příslušenstvim dnem následujicim po doplacení
nejr.ryššího podáni, nejdříve však po upll,rrutí lhůty k podávání náwhů na předražek. Byl-ii však podán takový
návrh nemovitou véc s příslušenstvím |ze pieýzit dnem následujícím po dni, kdy bylo předržiteli doručeno
usnesení o předražku, Vydražitel se stává vlastníkem lrydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabyloJi
usneseni o příklepu právní moci a zaplatil-Ii nejvyšší podání, a to ke dni lydání usnesení o příklepu. Předražitel
se stává vlastníkem nemovité věci s příslušensfuím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl
zaplacen, a to ke dnijeho vydání,

VII1, Při rozwhu rozdělované podstaty se mohou oprávněný(á), ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávněnÍ,

a další věřitelé povinného (povinné) domáhat uspokojeni j iných pohledávek za povinnlfon (povinnou) přiznaných

vykonatelným roáodnutím, smírem nebojiným titulem uvedeným v § 274 o,s.ř. anebo pohledávek za povinnlírn
(povinnou) zajištěných zásta\,nim plávem na prodávaných nemovitých věcech, než pro které byla nařizena tato

exekuce, jestliže je přihlásí u podepsaného soudního exekutora nejpozději do zahájení dražebního jednanÍ.

oprávněný(á) a ti, kdo do řízení přistoupili jako dalši oprávnění, mohou své pohledávky za povinným
(povinnou) přih|ásit, jen jestliže jim byly přizrány vykonatelným roáodnutím, smírem nebo jiným titulem
uv€den)im v § 274 o.s.ř. po právni moci usneseni, kte|jm byla nařizena exekuce prodejem výše uvedených
nemovitých věcí.

V přihlášce musí b;ít uvedena výše pohledávky a jejího přislušenstvi, jejihož uspokojeni se věřitel povinného
domáhr! lačíslení pohledávky ke dni konání držby, údaj o tom, dojaké skupiny pohledávka patří a skutečnosti
významné pro pořadí pohledávky. K přihlášce musí bylt připojeny listiny prokazujicí, že jde o pohledávku
přiznanou \Tkonatelným rozhodnutim, smírem nebojinlim titulem uv€deným v § 274 o.s.ř. anebo o pohledávku
zajištěnou zástawím právem na prodávarrých nemovitých vécech, ledaže t}to skutečnosti lrypllfuají z obsahu

spisu. Opožděné nebo neúplné přihlášky soudní exekutor odmítne (§ 33óf odst. 4 o.s.ř.) K pr'ihlášce, v níž
nebude uvedena výše pohledávky neboj€jího příslušenství, se nebude přihlížet,

lX. Soudní exekutor upozoduje oprávněného, ty, kdo do řizeni přistoupilijako další oprávnění, a další věřitele a
povinného, že mohou popřit přihlášené pohledávky co dojejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to

nejpozději do l5 dnů ode dne zveřejnění omámení pod|e § 336p odst. l, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení
rozdělované podstaty bylo nařizeno jednání. K námitkárn a ádosti ojednání učiněným později se nepřihlíží.
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x. soudni exekutor upozorňuje dražitale, že doplacení nejlryššího podání úvěrem se zfizením Zástawího práva
na nemovitých věcech se připouští. Termin, do ktelého musi ladražitel sdělit, zda bude nejlryšší podlí,ní platit
úvěrem se zřízenim ástavního práva na nemovité věci se stanoví na den 25,8.2017.

XI. Soudní exekutor vyzývákaždého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267), aby je uplatnil u soudu a
aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději dva dny před zahájením dražebního jednáni, jinak k jeho práw
nebude při provedení liýkonu roáodnutí přihlíženo. Dále pak soudní €xekutor vyzývá každého, kdo má k
nemovité věci nájemní či pachtovrri pnívo, qýměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí,
které není uvedeno v držební q,hlášce, nejde-Ii o nájemce b}tu, \,"_foněnkáře jeJi součlá§tí v.finěnku právo
bydleni nebo oprár,rrěného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudu oznámil a doložil ho listinami,
jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtoltího roku.

XlI. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k prodávan;fon nemovit;fon věcem předkupní právo nebo
\ryhIadu zpětné koupě, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako držitelé. Udělením příklepu předkupní právo
nebo výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku
k právu stavby, předkupní plávo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo ákonné
předkupní právo, která udělenim příklepu nezanikaji. Předkupni právo nebo v,ýhradu zpětné koupě může uplatnit
v dražbě jen ten, o jehož právu již bylo usnesenim soudniho exekutora pied prrnrí dražbou roáodnuto, že je
prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvoláni přípustné (§ 336e odst. 3 o.s.l'.) Toto usnesení bude zveřejněno
v systému elekíonických dražeb na portálu www.exdrazby.cz.

XIII. Jako držitel se může elektronické držby účastnit pouze osoba, která je RegistrovanýŤn dražitelem pro
dražby probíhající na poltálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dlžbě se na portálu
www.exdrazby.cz přihlásí a na účet soudního exekutora Zaplatí dražební jistotu ve lryši stanovgné touto držební
lyh láškou.

Registrovan].hn dražitelem se stane kždá osoba (|,zická i právnická), kerá sejako dražitel registruje na portálu
www.exdrazby.cz, a to bud' změnou již dřive proved€né základní registrace na ,,Registraci dražitele" v sekci

,,Můj účet", nebo se rovnoujako dražitel legistruje v sekci ,,Registlace".

Registrovaný dražitel prokiáže svou totožnost ,,Dokladem o prokázáni totožnosti registrovaného dražitele pro
dražby probíhajicí na portálu www.exdrazby.cl' (dále jen ,,Doklad o proktuání totožnosti"), jehož formulář je
umístěn na portálu \^a{w.exdruzby.cz v sekci ,,Můj účeť' nebo v informačním banneru detailu této dražby na
portálu Ww\.v.exdrazby.cz umístěného v sekci ,,Moje dfažby" poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na
llačítko ,, Přihlásit se k dražbď'.

Doklad o prokázítrí totožIosti &ažitelů a dalších účastníkú lze podepsat:

a) před exekutorem nebojeho zaměstnancem po prokáziní totožnosti platn:ým úřednim průkazem
b) úředně ověřeniŤn podpisem
c) uznávaný,ín e lektronick]hn podpisem.
V připadě prár,rrické osoby, obce, lryššího úz€mně samosprávného celku nebo státu musí byt Doklad o prokázání
totožnosti podepsián osobou uvedenou v ust. § 2l, 2la a 2lb o.s.ř., jejíž oprár,rrění musí být prokázáLtto listinou,
jež musí blt úředně ověřena. neboj€jich zástupcem,jehož plná moc musí blýt úředně ověřena.

Doklad o prokrázárrí totožIosti s listinami prokazujicimi oprár,nění jej podepsat, doruči Registíovaný uživatel
soudnímu exekutorovi někter,ým z těchto způsobťl:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci "Můj účet" v elektronické podobě formou autorizované
konverze dokumentů;
b) zaslriním prostřednictvím veřejné datové sitě v e|ektronické podobě formou autorizované konverze
dokumentů nebo se zaručen)ím elektronickylm podpisem, a to bud' na adresu elektronické podatelny
exekutorského úřadu podalelna@exekutormlboleslav.cz, a nebo do datové schrárky soudního exekutora [D:
mevg8zb
c) osobně v sídle soudniho exekutora, a to v originá|e nebo úředně ovčřené kopii
d) poštou na adresu sídla soudního exekutora, a to v originále nebo úředně ověřené kopii

O splnění povinnosti prokázat svou totožnost bude dražitel informován odesliiním e-mailové zprávy na adresu,
kterou oztačí při své ťegistraci na portálu www.exdrazby,cz.

osobě, která nedisponuje technickýnn rybavením pro registraci a následnou dražbu, soudní exekutor umožní pe
předchozí písemné žádosti přístup k technickému lrybavení v sidle úřadu nebo na jiném dohodnutém vhodném
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místě, pokud to bude technicky možné. Písemná ždost musí byl do sídla úřadu doručena nejpozději dva dny
přede dnem, ye kíerém má být zahájena dražba. Povinný se nesmí jako draátel dražby účastnit, tedy nemůže
činit příhory.

xlv. Po skončení rlražby bude v systému elektroniclcý dŤažby na poTtátu www.exdrazby.cz zveřejněna osoba,
kteni uěinila nejlyšší podání a výše nejvyššího podání. Bude-li více draáteli učiněno stejné podání, bude
příklep udělen tomu, komu svědčí předkupní právo, nenlli příklep takto udělen, udělí se draáteli, který nejvyšší
podáLrrí učini l jako prvnl.

XV. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby na portáu
www.exdrazby.cz a doručí se osohím dle § 336k o.s.ř.

XVI. Draátelům, kterým nebyt udělen příklep se iŤátí složenájistota po skončení dražby.

X\ryI. Obecní ílřad, v jehož obvodu je nemovitá věc se podle § 33óc odst. 3 o.s.ř. ádá aby vyhlášku nebo její
podstatrrý obsah uveřejnil způsobern v místě obvyklým.

Poučení:PŤotidlžebnívyhlášceneníodvolIáLrúpřípustné(§336codst.5o.s.ř.)

V Mladé Boleslavi dne 19.07 .20|7

Mgr, Icnka Brodslai exekutorsl+ý kandidá
pověřený soudnim exekutolem

. 25. 07, 2017
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