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Mgr. Daniel VlČek, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 7

Vrchlabská 28117,191 00 Praha 19 - Kbely
tel:220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek,eu, ID datové schránky:

petr Šafránek
26.07.2017 18:15
Elektronicky podepsáno

ue8g86ť

UsNEsENI

Soudní exckutor: Mgť, Daniet Vlček. Exekutolský úřad Praha 7. se sidlem Vrchlabská28lr7,197 00 Plaha l9
- Kbely. pověřený provedením exekuce na základě usneseni. které lrydal obvodní soud plo Plahu 7 dne
13.'1,2011^ čj. l52 ExE 626/2011-'J, kteryim byla nařízena exekuce podle v_vkonatelného exekučního titulu:
qýkazu nedoplatků. kteqi lrydal \/šeobecn á zdla! otIr í poiišt'ovna ČR d ne ], l l .20 l0. čj, l 94 l022990.

k uspokojeni pohledár k5

oprávněného: Všeobecná zdťavotní pojišt'ovna Ceské republiky, se síd|em Orlická 4i2020. l30 00 Praha
3. iC: 4!l975]8

Zn. oprávněného:
4026Exl9l 1/RVPIP/Bi

ý člisíce:
- jistina
- rráklady právního zastoupenív exekrtčním řízení
- a náklady exekuce. jej ichž výše bude stanovena v prriběhu řízeni

Naše z!],i V Praze dne:
l0l EX 04188/11-27l 26.,7.2017

86 245.00 Kč
300,00 Kč

proti
povinnému: Zdeněk Sýkora. bytem Nábřeží Kapitána Jaroše čp, l 000 / óo, 7, l 70 00 Praha - Holešovice_

IČ: -1086j36l. nar. 14.12,]958

rozhodl o provederri exekuce prodejenr nentoviých věcí a lrydává tuto

dražební ryhlášku:
l.

Čas a místo dražebního jednání:

Nařizuje se elektlonická dr-ažba. kter,á se koná plostřednicruínr elekttonického systén]u dražeb na adrese portálu;

www,exdrazbY.cz

Čas zahájení elektlonické dražby _ie staloven rla den l9.9.20l7 v 10,00 hod., od tohoto okamžiku nlohou
dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoven na den l9.9.2017 v l1,00 hod, Držba se však koná do doby. dokud
dBžitelé čini podání (§ 336i odst,.l zákona č,99/l963 Sb,, občarrský soudní řád, ve znění účinnérrr do
3I.I2.20I2), BudeJiv poslednich pěti minulách před stanoveným okanržikein ukončení dražby učiněno podání,
má Se za to. že dražiíelé stále činí podání. a okamžik ukončení dtažby se posouvá o pět minut od okarnžiku
učinění podání. Budou-li poté činěna další podání. postup dle předcházející věty se opakuje. UplyneJi od
posledního učiněného podáni pět ftillut, alriž by bylo učiněno dalši podání. nlá se za to. že dražitelé již nečiní
podáni a dlažba končí. Podáni je bráno za $činěné pouze v případě. že bylo systémem elektronických dťažeb
dražiteIi zpětně potvrzeno zaslánínr zpIáVy prostřednictvírn veřejné datové sítě (e-maile!n) a lovněž se objeví on-
litle v.ezttatnu piija§ clt porJárri,

II.
Označení nemovité yěci a jejího příslušenství:
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Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl v roz§ahu l/2 k celku na následujících nemoviqích věcech se

všemi součástni a příslušenstvím (venkovní posezení s dřevěnou pergolou, samostatně stojící přízemní dievěná
chata a oplocení) k nim přináIežejícím. kteréjsou draženy j ako j eden celek. a to:

nemovité věci zapsané u Katastrálního úíadu pro Ústeclq;, kraj. Katastrálni pracoviště Runrburk lra LV 1]0, obec
Chiibská, katastlální územi Chřibská. okres Děčin, a to:

];,-_]i.:r.: i ;: ;:
P:_rš:!.trl!

-. -- _,, _,.i::: -ř-j--:f ]:;rĚ.,:l-
652 838 lablada

§53 12? EastaŤěni Fló€ha a
nádqoii

:'J! já_-i: _,': .;šl,iš: Cbiibska. é-F- 2.t3, bydr€ní
j:i"?r j:_--: :]r c::É,T-:r,j s- _-_ j 653

(dále vše označováno též iako ,,nemovité věci").

roleáblé cbráněné
úgřei, seúěděls§
tŇeí foDd
t§rsáblé cb!áDéDé
óEeeí

vlastníkenl předmětných nemovisých věcí (resp, spoluvlastnického podílu) je povinný uvedený l"jše.

lII.
vý§ledná c€nai

Výsledná cena draženýcb nemovitých věci čini částku 420.000,- Kč (slow: čtyřistadvacettisic koťun českých).

Iv.
Výše nejnižšího podání a minimá|ní výše přihozu:

Nejnižší podání činí; 280.000,- Kč.
(Je stanove|o ve \Tiši dvou třeti11 výsledné ceny nemoviR ch věcí.)

Minimální výše příhozu čini částku 3.000,- Kč.

v.
Výše ji§toty a způsob jejího zaplacení:

Dražebníj istota čitlí částku:35.000r Kč.

Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinrtij istotu zaplatit před vlastní díažbou, a to:

- v hotovosti do pok|adny Mgr, Danie|a Vlčka. soudniho exekutora, Exekutorského úřadu pro Prahu 7

(platba musí být plovedena nejpozději l hodinu před zahájením dražebního j ednáni)

- platbou na účet soudního exekutora vedený u Kom€rční banky, a.s. Plaha 7, Expozitura Letná, číslo účtu":

107-520812023710100, variabilní symbol: 041881199, speciliclcý symbo|: rodné číslo nebo IC
zájemce o koupi. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnoutjen tehdy, bude-li před zahájelím
dražebního j ednání zjištěno, že byla připsána na účet soudního exekutora.

Záiemce o koupi dražených n€nlóvitych věci je povinen prokáZat zaplaceni _jistoty v plné výši před zahájením
dražby.

vl.
způsob r€gistrace drážitelů

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, kteráje Registrovaným dražitelem pro dražby
probíhající na poÉálu www.exdrazbv.cz. prokáže Svou totožnost, k této dražbě s9 na portáIu www.exdrazby.cz
přihIási a na účet soudního exekutora zaplatí dražebnijistotu ve v_Ýši stanovené touto dražebni lryhláškou v čl, V,
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Registrovat se do dražbyje lnožné do l8.9.20l7 do 24:00 hod,

Registrovaným dlažitelem se stane každá osoba (lzická i pr,ávnická). kteťá se jako dlažitel registruje na portálu
vvr.vw.exdrazbv.cz. a lo bud' změnou již dříve provedené základni legistřace na ,.Re8istraci dražitele" v sekci

^.Můj účef'. nebo se rovnoujako dražitel legistt,uje v sekci ..Registřace''.

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost ,.Dokladem o píol(áZání totožnosti ťegistťovaného dražitele pro
dražby probíhající na pottálu www.exdrazbv.cz" (dále jen ..Doklad o plokázání totožnosti"), jehož fornrrrlář.je
unristěn na portálu Www.exdrazbv,cz v sekci ..Můj účet* nebo v iirformačním bannelu detailu této dražby na

portálu w$,w.exdrazby.cz umístěného v sekci ..Moje dťažby" poté. co se k této dražbě přihlásí kliknutírn na

tlačítko ..Pl'ihlásit se k dražbě''.

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázáni totožnosti l111,1si být úředně ověřen nebo musí být
doklad o prokázáni totožnosti v elektťonické verzi podepsán kvalifikovaným podpisovým certifikátem. V případě
právnické osob),. obce. lryššiho úzernně samosprávného celku nebo státu musi být Doklad o plokázáni totožnosti
podepsátr osobou uvedel]ou v ttsí, § 2i. 2la a 2]b o.s,ř,,jejíž oprávněni rnusi být prokázáno listinou,jež musi být
ilředně ověřena. nebo_iejich zástupcen.jehož plná rnoc nlusí být úřednč ověřena,
Řádně \,}plněný a podepsaný Doklad o prokázáni totožnosti a !istin), prokaz!!ící oprávněni jej podepsat. n]usi
být doručeny soudnímu exekutorovi l1ěkterynr z níže uvedených způsobťr a v případě, že původně pisennlé
dokumenty budou doručovány elektronicky. rnusí být převedeny do elektlonické podoby formou autorizované
konverze doknmentů. Doklad o prokázání totožnosti nesnli být ode dne jeho lryplněni Registrovanýnr dražitelem
ke dni kol]ání této díažby stalšíjednoho roku.
Doklad o prokázání totožlrosti s listiny prokazujicími oplávnění jej podepsat, doíuči Registťova!,tý uživate|
sottdnímu exekutolovj něktelý,n Z těchto zpťlsobťl:

a) uložellím na poítálu lrry€11L@bJlz v sekci; ..Můj ť|čeť'

b} zaslánim prostřednictvím veřejné datové sítě. a to bud'na adresu elektlonické podatelny
exekutolského ťtřadu s€kr€tariat@dvlcek.eu. a nebo do datové schránky soudniho exekutola ID:ugEg$óf
c) zasláním v písenrné fori]]ě dlžitelem poštovni licence
d) osobně v sídle soudního exekutora Mgť, Daniela Vlčka. Exekutolsloý úřad Pralra 7, se sídlenl Vtchlabská
28117,197 00 Praha 19 - Kbely- v tomto případě neni nutné úřední ověřeni podpisu na Dokladu o ověření
lotožno§ti, za předpokladu. že Registrovaný držitel podepíše Doklad o ověření totožnosti před soudnínl
exekutorent a ptokáže se nlu platnýnl úředninr průkazenl.
Doklad o píokáZáni totožnosti doluči Registrovaný dražitel soudninlu exekutorovi nejpozději l hodinu před

začátkem této dražbv.

vII.
P|,áva a záyady §pojené s nemovitou věcí:

Na nemoviďch věcech nebyla zjištěna žádná pr,áva a závady s nirni spojené,

vl .

Závady, které prodejem nemovité věci Y dťažbě nezaniknou;

Závady. kteté prode_iem nemovité věci v dl,ažbě nezaniknou. jsotl věcná břemena. o nichž to stanoví Zvláštní
předpis),. nájenl b}.tů a další věcná břetnena a nájemní práva. u nichž zájern společnosti vyžaduje. aby nemovité
věci zatěžovala i nadále 1"s 336a odst, 1 písm. c) o.s.ř- ve zrrětrí účinnént do 31.12.20l2). Tyto závady nebyly
ziištěny,

Ix.

Příklep uděIí so$dní exekutor tomu. kdo učiní nejqšši podání a u něhož budou sptněny dalši podnín§,
stanovené zákonem.
VydIažitelje opr,ávněn převzit lydražené nenrovité věci s přislušenstvim dnenr následujícim po .l)-dání usnesení
o příklepu, o tomje vydražitel povinen pisemně !ryrozutrrět soudního exekutora.
Vydražitel se stává Vlastníkenl v,vdťažené nemovité věci s přislltšenstvím. nabylo-1i usneseni o pl'íklepu pťávni

moci a zaplatil-Ii nejlryšši podání. a to ke dni wdání usneseni o příklepu (§ 336l odst. l a 2 o,s,ř. ve znění
účirrrrérl do 3 l , l2.20l 2), Lhůta l( zaplacerrí nejv,vššího podání bude stanovena v usnesení o příklepu.

,/č:, a.)



x.

Soudní ex€kutor upozorliuje, že při íozvrl]u podstaly se moholl oplávněný, ti. kdo do řízení přistoupilijako další
oprávnění. a další věřitelé povinného. donláhat uspokojení jiných vynrahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zástavnhn pťávem. než pťo kteťé byla nařizena exekuce. jestliže je přihlásí nejpozději do dne
předcházejiciho dražebnímu iednáni včetně (.S 3j6o odst.2 písm. fl o,s.ř, ve zněni účinném do 31.12.20]2).
jestliže v přihlášce uvedou .lli ši pohledáYkf a.jejího příslušenstvi a prokáží - lije příslušnými listinami.
K přihláškánr. v nichž ťše pohledávlry llebojejího příslušenstvi nebude uvedena, se nept'ihlíží,
Věřitel. ktefý má ploti povinnému pohledávku pr'iznanou rozlrodnutínl. slnirem rrebo jiným titulem uvedeným
v Ust. § 27,t o.s,ř. a nebo v ustanovení \§ 40 odst. l) e.ř, (!rymahatelnou pohledávku) anebo pohledávku zajištěnou
Zástavním práven]. rnůže ji do řjzení přihlásit nejpozději do dne předcházej ícinlu dražebnín]u jednání včetně.

Oprávněný a ten, kdo do řizení přistoupiljako dalši oprávněný. mohou své pohledávlq přihlásit,jenjestližejim
byly přiznány rozhodnutím. snrirem. nebo jirlýtl titulem uvedeným v 

"§ 
274 o,s.ř, a nebo V ustanovení § 40 odst.

l) e.ř, po právní lToci usn€sení o nal'ízení exekuce. v přihlášce musí být uvedena výše pohledávkf a jejiho
příslušenství,jejíhož uspokojeni se věřitel donráhá,jinak se k přihlášce nepřihlíží. K přihlášce fiusí být piipojeny
listiny plokazující. že jde o vynlahatelnou pohledávku |ebo o pohledávku zajištěnou zástavniln ptávenl. ledaže

§to skutečnosti !ryplýva.jí z obsahL] 5pisu. opoždéné přihlášky soudní exekutor usnesenit],] odmitne; proti tontlto
usneseni není odvolání připushlé.

xI,

Soudni exekutor vyzývá. aby opúvněný. ti kdo přistoupili do řízeni.jako další oprávnění. a ostatni věŤitelé
povinlélro. kteři požaduji uspokojeni svýclr pohledávek při rozvrhu podstaly (dle ustanovení § 336fo.s,ř, ve
zněni účinném do 3l,]2,20l2). soudnírrlu exekutoťovi sdělili. zda žádají zaplacení svých pohledávek a dále
soudní exekulol upozorňuje, že nepožádají li o zaplacení před zahájením dražebního jednáni. může q-dťažitel
dluh povinného vťrči ninr převzít (dle ustanoveni § 3369 o.s.ř. ve zrrěttí účjnném do 31.12.2012).

xlI.

Soudní exekutol lryzývá každého, kdo rrrá k nernovité věci právo, kteťé nepřipoušti draž6v |2.67 o.s,ř.). aby je
uplatnil u soudního exekutora. a aby takové uplatnéni prokázal nejpozději před zahájerrírn dražebního .jednání a
upozorriuje. žejinak k jeho;lr,ávu nebude při plovedeníexekuce přihlíženo.

xllI.

Soudni exekfitol ripozot,ňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní práVo. že ,ie mohou uplatnit jen

v dlažbě_iako dražite|ó. Udělením přiklepu předkupní plávo za|iká.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo. n]usí je uplatnit a prokázat nejpozději do dne
předcházejicimu dražebním jednáni včetně, Soudní exekutor ještě před zahájenim vlastni dtažby lozhodne
usnesenínl, zda je předkupni právo prokázáno a toto usnesení soudní exekutor zveřejní v systénru elektlonické
dražby na portálu Www.exdrazbY.cz, Pt,oti tonluto usnesení není odvoláni piípustné {336e odst, 3 o,s.ř, ve Znéní

ťtčinném do 3 ].l2.]0 ]2),

xlv,

Budeli vice dražiteli učiněno stej!,]é nej\}šší podání, bude příklep udělen spoluvlastníkovi nenrovité věci, jinak
tonru. koulu svědčí předkupní plávo- Nebude-li příklelr takto udělen. udělí jej soudní exekutor tonlu dlažiteli,
kteď prokáZal svou totožnost zpťtsobem uvedeným v čl. vl. této vyhlášky a zaplatil dražebnjjistotu dříve. Tato
osoba bude zveřejnénajako osoba s nejrryššítl podánint.

xv.

Po skončení díažby bude v systému elektronických dťažeb Zveřejnělla osoba. která učinita ttejr,yšši podání v
dražbč a výše nejqššího podání. od okaIžiku tohoto Zveřejnění běží osobám, kteťé lnají právo vznést námitky
proti udélení příklepu. lhůta 24 hodin, ve které nrol1ou vznést nánritky ploti udělení přiklepu. V případě, že
budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exektttoť o těchto námitkách uslresením, ktelé

,,{) ncr,



zveřejní v systému elektronické dražby, V připadě, že budou nánritka shledány důvodnýrni, pokračuje díažba
rryvoláním předposledního podání - toto lyvoláni bude provedeno v usnesení, ktenim bude rozhodnuto o

námitkách. Zátoveň bude v tomto usnesení tozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání. Proti
usnesení o rozhodnutí o námitkách proti uděleni příklepu neni odvolání přípustné.

xvI.

Uslresení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby na porlálu

t"tvrv.exdrazby.cz a doručí se osobám dle § 336k o.s,ř, ve znění účinném do 3l, i 2,2012.

Poučení:
1.Pfoti tomuto usn€sení lze podat odvolání do patnácti dnůode dnejeho doručení k Městskému soudu v Praze
prostřednictvím pod€psaného soudního exekutora. odvoláni mohou podat jen opr,ávněný, ti, kdo do řízení
přistoupilijako další opíá\Ťění, povinný a osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo, věcné právo nebo

nájemní právo, Odvolánijen proti v..ýrokům uvedeným v bodě I., IL, VI., Vll., ]X, až XVL n € n í přípustné.

Mgr. DanieI Vlček, soudní exekutor, v.r.
Exekutorský úřad Praha 7

Za správnost:

(' js k lii. Ll Di ho řa. í l ku

petr,šafránek

pověřený so$dním exekutorem

Mgr. Danielem Vlčkem

Doručuje se:

- subjektům dle § 336c o.s,ř,

Jn]enovitý lozdělovník je uveden na originálu díažebni \,ryhlášky založeném ve spise soudního exekutora
Mgr, Daniela V!čka.

Soudní exekutor tílnto žádá Městsbý' úřad chřibská. Městský úřad varnsdorf a Katastrálni úřad Dro Ústecl§' krai.
Katastrální píacoviště Ru:nbulk. v ieiichž obvodu ie nemovitá věc. abv dťažební \:thlášku nebo ieií Dodstatný
obsah uveřeinilv způsob€m vmístě obwklÝm. resp. lla úř€dní desce Dodle § 3360 odst.3 o,s.ř, (ve Znění

ťIčinném do 31.12.2012) ode dne obdrženi do dne konání dražbv,

?8. 0?. ?01l

vtlvňšeffi dnel

§rlmut* dxa,
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