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UsNEsENÍ

Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Plr.D., Ewopská 663/132, ]60 00 Pla]ra 6, pověřený provedenín
exekuce usnesením č. j, 49 EXE 44171201-6-13 ze dne 29,8.2016, které vydal o]o-esní soud v Děčíně na základě
r.ykonatelného rozhodnutí - příkaz č.j, MUVA 10828/201 1/jágJa, k€rý r,rydal Měsrský riřad Varmdorf dne

13-04.2011 a který se sta] pravomocnýnr dne ]2.05.2011 a lrykonatelným dne 12.06.2011, příkaz č,j. MUVA
2860/2013 305/12, ktelý lrydal Měsský úřad VarnsdolJ dne 28,01.2013 a který se sral pravomocným dne

26.02,2013 a vykonate]nýln dne 29.03.20] 3, ve věci exekuce oprávněného: Město Varnsdorť, Nám. É, Beneše 470,
40747, Vansdorf, IČ 00261718, proti povinnén]u| ADR1ANA scHULZENsoHN, Palackého 2594, 40747,

Vanrsdotf, naI.1B,02.19B3, o vymožetlí povinnosti rra perrěžité plrrěrrí a nákladů exekuce, lozhod] tak, že r,ydává

tuto

Dražební lyhlášku
(o elektronické dražbě)

I. Elektronická dražba nemovitých věcí rrvedených v bodě III. bude zahájena dne 31.8.2017 v 13:00 hod. na
dražebním portálu http://www.e;rdrazt y.cz.

IL Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 31.8.2017 v 14:00 hod. Dražba se však koná do doby,
dokud dražite]é činí podání (§ 336i odsl, 5 ,,o,s.ř,"). BudeJi v posledních pěti minutáclr pied stanovenýnr
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, nrá se za to, že dražitelé stále činí podání a okanžik ukončení dlažby
se posouvá o pět minut od okamžjku učinění tohoto podání, BudouJi poté činěna další podání, postup dle
předcházející věty se opakuje, Uplyne-li o<i posJedniho učiněného podání pěl minut, aniž by bylo učiněno další
podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí, Jednotlivá podání všeclr dražjte]ů a jejich {iše
budou bezprostředně zobrazovány na porÉlu http://www.exdrazby.cz v rámci zoblazení informací o této dražbě,

III. Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného:
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Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Lzeul,tské siiě: pr'ipojka el. e efše,

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden tunkční ce]ek a budou draženy s přís}ušenstvím a součástmi jako jeden

celek.

IV. Výsledná cena dražených nemovitých věcí je 87.000,00 Kč.

V. Jedná se o první dražební jednání a neinižší podání s€ stano!,uje ve ljiši dvou třetin qýsledné ceny, tj.
5B.000,00 Kč.
Piíl-tozy se čjní tak, že do příslušrrého okénka dražitel vypíše částku přílrozu a potvrzenínr (klikem) na tlačítko

,,Přjhodjť'je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všeclr drúitelů a jejich r4lše jsou řazeny chonologicky a časově

Pokud Vám byl teúlo dokulnen! dolučen bez otisku lazílka a bez podpisu, jedná se o dokumeDt doručovaný pIostřednicNirn
provozovatele poštovrríclr služeb. který je plaolý i bez těchio náležiiostí. Dle ust, § 17b stavovského předpisu Exekuto$ké
komoly české republiky - kancelářský řád, k pisenné žádosíi účastníka, kterélnu byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručeD, se zaš]e el. pošto§ na el. adresu uvedenou v žádostj píseDnros! vyhotovená v e]. podobě a podepsaná pod]e § 16a

tlebo se předá účastlríkovi v sídle úřadu na techDickénr nosiči da1,
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za sebou a vždy bezprostiedně zobrazeny na portáju http:/^^]ww.exdrazby.cz v rámci zobrazení infolmací o této

dražbě, Pro aktuální zobrazení všech iniormací o lom je nutné průběžně provádět akfualizaci webové stránky
použitím dačítka nebo odkazem ,,Aktua]izovat" (F5),

VI. VÝši iistoty soudní částce 6.000.00 Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí
jsou povinni složit jistotu před dažbou, a to v hotovosti do pokladny exekutorskéIlo úřadu nejpozději 1 den před

konáním dražby, nebo la účet soudního exekutora vedený u Raiffeisenbank a. s., číslo účtu: 12] ]005391/5500,
variabilní syrnbol: 2J97lib, spec,íir ký symbol: rodre iislo lČ.
K platbě na účet exekutora 1ze přiNédnout jen tehdy, byloJi před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na

účet soudního exekutora také došla.
Dražební iistota musí bÝt u]rrazena z účtu dražite}e.
Dražitei na portá]u http://wrvw.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost způsobem uvedeným v č1. M]I. této dražební
qlhlášky a přihlásí se k této dťažbě. O splrrěrrí povinnosti s]ožit dražebDí jistolu bude dražitel irrformovárl

odesláním e-mai]ové zprálry na adtesu, kterou označí při své legistraci na portáJu http://ww!Ý.exdrazby.cZ,

\lII. Práva a závady spojené s nemovitou věcí: Na nemovité věci nevázlou věcná břemena, qfměrrky a nájemní,
pachtorrní či piedkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou.

VIII. způsob řegistrace dražitelťr: Jako dřažitel §e může elektronické dražby účastnit pouze osobq která je
R€gi§tťovarrýn dražitelem pro dražby probíhající na portá|u http://www.exdrazby.cz, prokáže svou
totožnost, k této dřažbě se na portálu http://www.exdrazby,cz přihlásí a na účet soudního exekutora Či do
pokladny exekutorského úřadu zaplatí dŤažební jistofu ve aýši stanovené touto dražební whláškou v čl. \{.

Regi§třovaným dražitelem se stane každá osoba (lyzická i prár.nická), která se jako dražitel regjstruje na portáiu
http://wwrv.exdrazby.cz, a to bud'změnou již dříve provedené základní registrace na ,,Regisrlaci dražitele" v sekci

,,Můj účeť', nebo Se rovnou jako dražjlel registruje v Sekci ,,Registrace".

Registrovaný dražitel prokáže svou totožDost ,,Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro

dražby probíirající na portálu ]]ttp://WW\^r'.exdrazby,cz" (dále jen,,Doklad o prokázání totožrrosti"), jehož formulář
je urnístěn na po.tálu http:/^Mww.exdrazby,cz v sekci,,Můj účer" nebo v informačním banleru detailu této dlažby
na pol1á]u lrttp://www.exdrazby,cz umístěného v sekci ,,Moje dražby" poté, co se k této dr-ažbě přihlásí kliklutírt
na tlacltko ,, PI lhLasrL se l( díazDe",

Podpis Registrovaného dražitele na Dok]adu o prokázání totožnosti musí býr úředně ověřen, V případě prár,rrické

osoby, obce, vyššího úzenně samospráwé}to celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán

osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o,s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno }istinou, jež musí být úředně

ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož p]ná moc musí být úředně ověřena.
V piípadě elektronickéiro doručování musí být řádně vyplrrěný a podepsarrý Dokiad o prokáZání totožnosti a listiny
prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do e]ektronické podoby formou autorizova]]é konverze dokumentŮ_

Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho i,ryplnění Registrovaným dražirelem ke dni konání této

dražby starší lež i rok.

Doklad o prokázání toLožnosti s iistinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživate]

soudnímu exekutorovi lěktel,ýn z těchto způsobů:

a) uložením na po álu http://wwv,.ex&azby.cz v sekci "Můj účet";
b) zaslánim prostřednictvínr veřejné dalové sítě, a to buď na adJesu eiektrotické podatelrly exekutorskéi,to
úřadu e-podatelna@exekuce,eu, anebo do datové schránky soudního exekutola - ID:
scxg8vg;
c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licerrce nebo
d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Praha 6, Ewopská 663/132.

Ix. Způsob určení lTdražitele: Příklep bude učiněll tomu dražiteli, ktetý uainí Lre]\Tšši podánL a u něhož jsou

splněny další podmínky stanovelé zákonem, Dražite]i s předkupním právem bude udělen příklep v případě, že

učiní shodné nejqlšší podání, Učiní-li shodrré nejqlšší podání více dražite}ů s předkupním právem, bude uděiel
příklep tonu dražjteli s předkupním právem, kte.ý učinil své nejlyšší podání jako prvrrí.

Usnesení o příklepu bude dle wýsiedku elektronické dražby tyhotoveno a distribuováno osobám uvedeným v §

336k o.s.i, do rří pracovních dnů,

Pokud Váln byl telto dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doíučovaný prostřednictvíln
provozovatele poštovDíc]r služeb, kte|í je piafiý i bez lěc}to láežitostí, Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutot,ské
korrrory české.epubljky - kanceláŤský řád, k písemné žádosti účastníka, kte.émll by] listinný stejnopis tohoto dokumentll
doručerr, se zašle e}. pošlou na el. adres uvedenou v žádosli písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná pod]e § 16a

nebo se předá účastnikovi v sídle úřadu na teclrDickém nosič' dat,
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x. vydražite] je oprávněn převzít lryrlraženou nenovitou věc s příslušenswírl dnem ltásledujícínr po doplacení

nejr,rysšího poaání,-nejdříve však po uplynutí lhůty k podárrí návrhu na předi,ažek (§336ja od§t, 1 o,s,ř.); by]_li však

poian tut ouy nár,,rh, rlemovirou věc s příslušenswím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo piedražite]i
'doruč"no 

usnesení o předražku. VydraŽirel se stává v]astníkem vydlažetlé tlemovité věci s příslrtŠenslvínl, nabylo-

li usnesení o uděleni příkiepu pri,ní moci a zaplati1_1i nejlryšší podání, a to ke di]i vydárrí usnesení o udělení

příklepu. přeciražitei sá stává v)ásnlíkern r,rydražené nemovité věc1 s piíslušenstvím, nabyloJi usnesení o předražku

prámí moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho qldání,

Lhůtu k zaplacení nejvyššího podání určí soudní exekutol v usnesení o příklepu, Lhůta počne běžet prár,ní mocí

příkiepu. Ňejvyšší pááeni n"Éo předražek je třeba zaplatit tla shola uvedený účet exekutorského úřadu nóo
.lozením ., tlotouo.ti u exekuiorskóho úřadu proti powžení, V hotovosti u exekutorského úřadu je možné nejvYšší

podání nebo přetlražek složit pouze v přípaclÉ, že nepřesahuje částku stanovenou jako nej"Tšší možRou pro platbu

.,, horouosti poclle zvláštního prá\ního předpisu, Nezaplaí_li vydraž.ite] nejvyšší podání včas, soudní exekutor

uařídí opětowrou ó,ažbu.

xI. Soudní exekutor uDozo!Ďujc, že oprávněný, ti kdo do řízeni přistoupi]j jako další opr,ávnění a da]ŠÍ věřjte]é

povinného se mohou domáhat uspokolení .jiných r,ryrrahatelných pohledávek nebo poh]edávek zajiŠtěných

zástar.ním právem, než pro které bylo náří"e,,a exekuce, jestliže je při}rtásí nejpozději do tří pracovních dnů

před zahájením dražeiního jerlnání, přihtáška po} edávky mrrsí dle § 336f odst.2 o.s.ř. obsahovat výši

pohlec]ávký a jejího příslušensiví, jejil-rož uspokojení se věřite] povinnélro dornáhá, vyčísJerrí pohJedávky ke Óli

lonanl arizby, údu; 
-o 

tor, do jaké skup;ny pol-r1edávka paďí a skulečnosti yýznamné pro pořadí pohledávky.

K přihláškám v nicÉž nebucle qýie pohledávky rrebo jejího přislušenství uvedena, se nepřiliíží (§ 336f o.s.ř.). K

přihlášce nusí být připojeny listiny prokazujíci, že jde o lrymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajiŠtěr-iou

"á.tuuním 
p.áu"m,' l"áui" ,yto srr'utečnosri vypJývají z obsahu spisu, Opožděné nebo neúplné přihlášky soudní

exekutot, usnesením odmítne,
věř:tel je povinen bezodk]adně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým doš1o po

jejím doruůení soudnímu exekutofovi, pii neoznánení věřilel odpovídá za škodu tím způsobenou.

xII. sorrclní exekutor uoozorňuie oplávlělého, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění a da]ší věřite]e a

povinnélro, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pralosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to

nejpozttěji do 15 dnů oáe dne zveřejnění oznámení o přihlášených pohledávkách, nebo V |éŽe lhŮtě Žádat, aby

k iázwžáí rozclělované podstaty byló nařízeno jerJnání (§ 69 e.ř, ve spojení s § 336p odst. 1 o,s.ř.); k námitkám a

žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo,

XIII. soudní exekutor lTzfrá každého, kdo má právo, které nepiipoušti dražbu, aby je uplatnil u soudního

exekutola a aby takové uplairrění práva pLokázal nejpozději do tří pracovních drrů před zahájenínr dražebního

jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho práltr lrebude při plovedeni výkonu lozhodrrutí přih]íženo,

irv. sordni 
"rekutor 

,rpo"o"ň,rj" osoby. které nraií k nenlovité věci předkupni orávo nebo r{hradq zotE!é

kouoě. že je nohou uplatnit 3en v tlražbo jako dražitelé, udělenírrr přík}epu předkupní právo nebo qýhrada zpětné

to$a ,unit uli, nejde-li o předkupní privo stavebníka k pozemku trebo vlastníka pozemku k právu stavby,

přeákupní právo vlistnika stavby k pozenku a vlastníka pozemku ke stavbě, nebo zákonné předkuplí právo, které

udlt.nin1 p;it i"pu nezaniká, Hocl]á-]i někdo uplatnir při clražbě své předkupní právo nebo rlíhradu zpětné kouPě,

musí ;e prokázai nejpozději tři pracovní dný před zahájenínr dražebního jednání_ Soudní exekutor ještě,před

zahájěním vlastní cir:izuy róznoane usnesením, z-da předkupní právo nebo r,líhlada zpětné koupě jsou prokázány a

toto l.ozhodnutí zveře;ní na c]ražebním Portá]u http://\rww,exó,azby.cz. Plotj tomuto usnesení není odvo]ání

přípustné,

XV. Učiní-]i dražitelé v e]ektronické dražbě stejné nejvyšší podání, bude příkJep udělen podle § 336o odst. 3 o.s,ř.

tomu, krlo nejvyšší podání učinii rrejdříve. Vyjma dřažitelů, kterýrn svědčí předkupní přávo, nemohou však

dražitelé v eieÍrtronické dražbě činit stejné podání. Další podání (vyjma dražitelů, kterým svědČÍ předkupní

pl.ávo) tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, a to nejmóně o minimální výši příhozu.

xvl. soudní exekutot. upozorňuie dražitele, že se nepiipouští, aby nejvyšši podáni byJo doplaceno uvétem se

zřízenún zástavrího pťáva na \Tdražené nemovitosti.

x\{I. osobám, které jsou dle zákorra účastníky réto ťáze exekučniho řízení a které nedisponují technickým

rrybavením pro registr.aii a nás]ednou dražbu, soudní exekulor umožní po předchozí písemné žádosti piístup k

Pokud Vár]l byl lento ilokumen! ilo]'Ltčen bez oiisku l,azílka a bez podpi5u, jedná se o dokumerrt doruČov_aný p.o.tře']nictuÍ'rr

p.uorouut.t""postounich služeb, kteú je p]atlrý j bez těchto náležitostí, D]e u.st. § 17b stavovského piedpi.u Exekulorské

iomor1 české r.epubliky - kanceláiský řád, k písenné žádosti účastníka, ktelému by] listinný stejnopis lohoto do}iunent!

doručerr, se zašle e1. poitou na e], adlesu vedenou v žádosti píseml]os( vylrotovená v eJ, podobě a podepsaná podle § 16a

nebo se předá účastnikovi v síd]e úřadu na tecblickénr trosiči dat-
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technickému \ybavení v sídle úřadu nebo na jiném dohodnutém vhodném rnístě. Písemná žádost musí být do sídia
exekutorského úřadu doručena nejpozději dva pracowí dny přede dnem, ve kterén má být zahájena dražba.

Poučení: Proti dražební vyhlášce n e n í odvolání přípustné,

Jako dražitel se může jednání zúčasrl]it pouze teD, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání stanovenou jistotu
(§ 336e odst. 2 zákona č, 99/1963 Sb-, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ,,o. s. ř.").

Jako draátel nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměshanci soudních exekutolŮ,
povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 o. s. ř. a ti, jjmž v nabytí věci brání zvláštní
předpis,

Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo Fostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za
prár,nickou osobu, obec, lryšší územně samosprávný celek lebo stát draží osoby uvedené v § 2], 21a a 21b o. s. ř,,

které své oprár-inění musí prokázat iistinou, jež byia úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla
úředně ověřena (§ 336h odst, 3 o. s. ř.). Totožnost fyzické osoby bude prokázána občanským průkazem nebo

cestowím pasem, existence prár,nických osob výpisem z obchod ho rejsďíku nebo jinou zákonem stanovenou

úřední listinou, dokládající právní subjektivitu prá\,nické osoby.
Vydražitel, jerrž nezaplatí nejlyšší podání ve ihůtě stanovené v usnesení o příklepu, která začíná běžet dnem právní
moci příklepu a nesmí blit delší než dva měsíce, příp, ani v dodatečné llrůtě, kterou mu soudní exekutor určí
usnesením a která nesmí být de}ší než jeden měsíc, případrrě nezaplatil ve stanovené ]lrůtě pře&ažek, je povinen
nahradit náklady, které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s da]ším óažebním jednáním, újmu, která vznikla
tím, že irezaplatil nejvyšší podání, a byloJi při dalšín dražebním jednání dosaženo nižši nejvyšší podání, rozdíl rra
nejqlšším podání_ Na ryto dluhy se Započítává jístota složená lrydražitelem (§ 336m odst. 2 a § 336n odst, 1 o. s,

ř.),

Soudní exekutor postupoval dle ustanovení § 52, § 55b odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudníc}t
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších pŤedpisů.

Soudni exekutor lryzývá obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc, aby toto usnesení v souladu s § 336c odst. 3

zák, č, 99/1963 5b., ve zlění pozdějších předpisů, uveřejnii na své úiední desce po dobu nejméně 15+i dnŮ a

následně jej zaslal zpěr soudnímu exekuloIovi s potvrzením o jeho qlvěšení-

v Praze dne 25'7'201' 
otisk úředního razítka

JUDI. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor

Mail : e-podateJrra@exekuce.eu

Za sprárnost:
pavla urbanová

,l6 |7, ?017
lYUAtr] f d4rL: ___ _,___ž___.
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Pokud vám by] tento dokuutent doručen bez otisl,u lazítka a bez podpisu, jedná se o dokumeDt doručovaný prostřednictvín
provozovaiele pošlovních služeb, který je platný i bez těclrto ná]ežilosrí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské
komory české repubtiky - kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, klerému byl tistinný stejnopis tohoto dokumentu
dorrrčen, se zaš]e el. poštou na eI. adles]l uvedetrou v žádosti píseniuost vylrotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a

nebo §e předá účastníko-vi v sídle úřadu na technickém nosjči dat,

@ ila{.


