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UsNEsENÍ

Soudní exekutor ]\lgř_ Zuzana Sobíšková. Bělohorská 2'I0/l'7,169 00 Praha 6, pověřený p|ovedelítn exekuce
usnesením č.j. 2l EXE 3022/20|3-1,1 Ze dlle 12,11,20l3. které \,ydal ok|esní soud v Jablonci nad Nisou na

základě vykonate|nélro rozhodnutí - Rozsudek čj..18 C 96/20]j-2,1. který vydal obvoólí soud pt,o Prahu 5 dne
]2,04,20l3 a kteqi se stal pravonrocnýnr dne 21.05.2013 a qlkonatelným dne 25.05.20ij. Rozsudek čj, 48 C
98/20 l j-26. který vydal obvodní soud pťo Plahu 5 dne 26.0,1.20l3 a který se stal pravomocným dne l l ,06,20 l 3

a vy-konatelným dne l5,06,20l3. ve věci exekuce oprávněného: SkoFIN s,r.o.. Pelořská 63516. l5500. Pťaha. lC
,15805369. proti povinnénu: Unifinance a.s,, v likviclaci, Pod Skalkou 223],9.4660l. Jablonec nad Nisou. IČ
28360699. o \}možení povinlrosti na p€něžité pInělri a lrákladů exekuce. rozhodl tak. že q,dává tuto

Dražební ryhlášku
(o elektronické dražbě)

l. Elektro[ická dražba nemovitých Yěcí uYedených v bodě |ll. bude zahájena dn€ 05,0,1.20l8 v 09:00 hod,
na dražebním portálu http://www.exdrazby.cz,

ll. Elektronická dražba bude skončena nejdříye dne 05.04.2018 v l0:30 hod. Díažba se však koná do doby.
dokud dražitelé čirlí podání (§ 336i od§í,5.,o.s.ř."). Bude-li v posledních pěti D]inulách před stanovenýnl
okanžiken ukončení dražby učinéno podání. nlá se za to. že dlažitelé stále čini podál]í a ol<alnžik ukončení
dlažb"v se posouvá o pět minut od okanržiku učillěni tohoto podáni. Budou-li poté činěna dalši podáni, postup dle
předcházející věfy se opakrúe. Uplyne-li od posledního učiněného podání pčt minut. aniž b;,bylo učiněno další
podání. má se Za to. že dražit9léjiž nečini podání a dražba končí, Jednotlivá podání všech dražitelťt ajejich lryše
budou bezprostředně zobrazovány na portálu http:rÝww.exdrazb_v.cz v ránrci zobrazení informací o této dražbě,

lII. Předmětem dražby isou nemovité věci:
] ]::=i : ez0421 Děčrn

: i:.] :--: : 716971 valnšdořf
.] =:: 5628a2 valnsdolf

i,] -.,, j.:.: 1: 601?

isou pozemky védeny v jedné čiselné !,adé

5823 / 1 520 zastavéná Plóčha e

5a24/5 113 žahlada z6Bédělský pudli

Pří§lušenství nemovitých věcí tvoří:
- přípojky inžellýrsloi'ch sítí- elektro.

Shora uvedené netnovité věci Noříjeden funkčni celek a budou dražen}, s příslušenswím a součástmi jako jeden
celel<.

lv. vÝ§ledná cena dražených nemovitých věcí je .16ó.000,- Kč.

V. Jedná se o páté dražební jednání a nejnižší podání se stanovu,ie ve výši 25 Yo výsledné ceny, tj. l l6.500,-
Kč.
Příhozy se čini tak. že do příslušného okénka dražitel v,vpíše částku pl'íhozu a potvrzeníln (klikem) na tlačítko
,.Přihodit'' je podání učiněno, Jednotlivé příhoz,v všech dražitelů a _1ejich lryše jsou řazeny clrtonologicky a
časově za sebou a vždy bezpťostředně zobrazeny na pot,tálu http://uww.exdrazby.cz v rámci zobrazení infoťnlací
o této dražbě. Plo al(tuálni Zobíazeni všech inlblnlací o tom je nutné prťtběžně provádět aktualizaci webové

I'okud Vám byl tenlo dokument doručen bcz otisku razítlc a bez podpisu. jcdná sc o dokunlent doručovanj prostřednict\ifi
provozovatelc poštcrvních služeb. který jť plarný ibez tčchto náležitosti, Dle ust, § l7b stavovského předpisu E\ckutorské
korlor), České republik),- kallceláisk!,řád_ k pisemné žádosti ťlčnslnika. kterérrrrr b}l listinný stejnopis lohoto dokumentu
doručen_ se Zašle cl, pošlou na el, adlcsu ttvcdenou v žádosli písenlnosl \,}hotovcná v cl, poclotrč a podepsaná podle § lóa
nebo sc picdá účasfiikovi v sídlc úřadu na lcchniokénl nosiči dat,
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stránky použitínt tlačítka nebo odkazem,.Akíualizovat" (F5).

vl. vÝši ii§tot}, soudní exekutor §tanovuje Y čá§tce 30.000.- Kč . Zájenci o koupi dražených nenrovitých věcí
jsou povinni složit jistotu před dťažbou. a to v hotovosti do pokladny exeklltolského ílřadlr nejpozději i den před

konáním dražby, nebo na účet soudniho exekutofa vedený u Komerčni banky, a. s,, číslo ťlčtu: 4602590237/0 i00,

variabilní symbol: 7427l366, specifický sytrlbolI rodné čís|o / IC.

K piatbě na účet exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-1i před zahájenírl dražebního jednáni zjištěno, že lla

účet soudllího exekutora také došla,
Dťažebníjistota nlusí být uhrazena z ťlčtu dražitele,
Dražitel lra portálu lrttp://wu,w,exdrazby,cZ. prokáže svou totožl]ost zpŮsobell uvedenýnr v čl. vlil. této draŽebni

lryhlášky a přih|ásí se k této dražbě. o splnění povinnosti Složit dražebni jistotu bude dlažitel inÍbrmován

odesláním e-tnailové zprárry na adtesu, kterou označí při své legisttaci na poúálu http://Www,exdtazby,cz.

vII. práva n závady spoje[é § nemovitou věcíi Na nemovité věci neváznou věcná břemena. výrlěnky a

llájenlní, pachtovní či předkupni práva. ktelá prodejefi v dražbé nezaniktrou.

vltI. Způ§ob ř€gistrace dřažitelů: Jnko dťažitel se může elektronické draŽby ÚČastnit pouze osoba, která
je Registrovaným dťažitelem pro dr.ažby probíhající nfl portá|u http://www.exdrazby.cz, prokáže svou

totožnost, k této rlražbě se na poťtálu http://wrvw.exdrazby,cz př|hlá§í a na účet soudního exekutora Či do

pokladny exekutor§kého úřadu zaplatí dlažební jistotu v€ Yýši §tanoYené touto draŽební YyhláŠkou v Čl.

vI_

Regi§tťováným dfažitelem se stane každá osoba (§lzická i právnická). kteřá se .jako dlažitel řegistrúe na

portálu http://r,vrvrv.exdlazby.cz. a to bud' změnou již dříve provedené zák!adní r,egistrace na .,Registraci
dtažitele" v sekci ..Můj účet". nebo se t,ovlou jako dražiteI regish,uje v sekci ..Registlace",

Registřovaný dražitel prokáže svou totožnost ,.Dokladem o projiázání totožnosti ťegistťovaného draŽitele pťo

dražby pr.obíhajíci na portálu http://$Nav.exdrazby,cz" (dále jen ,,Doklad o plokázáni totožnosti"). jehož

formulář je umístěn na pofiálu http:,/,rwww.exdlaztty.cz v sekci ..Můj účet" nebo v informačt]ím banneíu detai]u

této dťažb.v na pot.tálu http://wwr.v,exdrazby,cz umístěného v sekci ..Moje dražby" poté. co se k této dražbě

přihlási kliknutinl na tlačítko.. Přihlásit se k dražbé-.

Podpis Regislrovaného dražitele ia Dokladu o proliázáni totožnosti l1rusi být úředné ověřen. v připadě ptávnické

osob1,. obce. lryššílro úzenně samosprávnélro celku nebo státu nrusi být Doklad o pťokázání totožnosti podepsán

osobou uvedenou v ust, § 2l. ]Ia a 2lb o.s,ř..jejiž oprávněni musí bl,t pl,okázáno listinou.jež musi být Úředně

ověřena. nebojejich zástupcem.jehož plná moc musí být úředně ověřena,

Y případě elektronického doručováni musi být řádně q-plněný a podepsaný Doklad o plokázáni totožnosti a

listiny prokazujíci oprávnění jej podepsat. převedeny do e]ekn,onické podoby fonnou autorizované konverze

dokuinentů. Doklad o pt.okázárrí totožnosli ,]esn,]i být ode dne jeho \yplnění Registrovaným dražitelenl ke dni

kollánítéto dražby star,ší než l tok.

Doklad o prokázání totožllosti s listinani prokazujicillli oprávnění jej podepsat. doruči Registrovaný uživatel

soudnímu exekuiot,ovi něktetým Z těchto Způsobů:

a) uložením na poúálu http|/]\i\v1ry.exdrazby.cz v sekci -Mťú účeť';

b) zaslánirn píostřednictvim veřejné datové sítě. a to buď na adresu elektronické podateln"r exekutotského

úřadu epn@exekutorsky-utad.cz. anebo do datové schťánky soudnílro exekutora - íD:

kxcqt$\,;
c) zaslálliln l'1,plněl]ého registračního fofn]uláře držite!en] poštovllí licence nebo

d) osobně v síd le soudniho exekutora na adrese Bělohot,ská 270117 . 1 69 00 Praha 6.

lx, způsob určení vydražite|e: přiklep bude učiněn tomu díažitel;. kteDj učiní nejvyšší podárri a u něhož jsou

splněny další podmíl]ky stanovené zákonem, Draziteli s předkupním právem bude udělen přiklep v případě. Že

učirrí shodrré rre.jrl šší podání, Učiní_li shodné nejvyšší podáni více dražitelů s přetlkupním právem. bude udělen

přiklep totr]U dlažiteli s předkupnínr práven. kteď učiniI své nej\Tšši podáníjako pryní.

Usllesení o příklepu bude dle qlsledku e]ektronické dtažb}, vyhotovetro a distribuováno osobám uvedenýnl v §

336l( o,s,ř, do tří pťacovních dnťt.

lrokud ván byl tcnto dokunent doručen bel olisku razílka a bez podpisu. jedná se o dokunrcnt doručcrvaný proýřednic!\,ifi
pt.o.1ozovalele poštovnich služeb. k!ct._í je plalný i bcz těchto náležilosti, Dlc usl, § l7b stavovského přcdpisu Exekutorské

komory české rcpublik} karrcelářský ři'ld. k písemné žádosti ílčastllika. ktcrénrrr b1,1 listin|ý steinopis lohoto dokumentu

doručen. se zašIc cl, poštotl na e|. ddíesu uvedcnclrt v žádosti |iscnrnost \')1lotovcná v el. podobč a podcpsaná podle § l6a
nebo s. předá účaslniko!i v sídle úřadu na lccbnickétn nosiči dat.
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X. Vydražitel je oprávněn převzit r,rydraženou nenrovitou věc s příslušenstvínr dnenr rrásledujícittl po dop'ac€ní
nejlyššiho podání. nejdříve však po Uplynutí lhůq/ k podání návrhu na předražek (\§33ója odst, l o,5,ř,); byt-li
však podán takový návrh. nemovitou věc s příslušenstvi1,l,t lze převzit dnenr následu.jícinl po dni. kdy bylo
předražite|i dolučeno u§neseni o předražku. Vydlažitel se §tává Vlastnikem vy"dt,ažené nelnovité včci s
příslušenswíni. nabylo-1i usneseni o uděIení přiklepu plávní moci a zaplati1-1i nejvyšší podání, a to ke dni lrydání
usnesení o udělení pr'íklepu, Předražiíel se stává vlastníkem \Tdražené netnovité věci s příslušensWírrr. nabylo-1i
usnesení o předražku právni moci a předražek byl zaplacen, a to ke dnijeho lydání.

Lhůtu k zaplacení rrejr,yššilro podát]í určí soudni exekutor v usnesení o příklepu. Lhůta počne běžet právní rnocí
příkl€pu, Nej\Tšší podáni nebo předíažek je třeba Zaplatit na shora uvedel]ý účet exekutorského úřadu nebo

složením v hotovosti u exekutot,ského ťtt'adu ploti potvrzení. V holovosti u exekutoískél,lo úřadu je možné
nejv}-šši podání nebo předlažek složit pouze v připadě. že nepřesahuje čáslku stanoveno[ jako ne.jvyšši možnou
pťo platbu v lrotovosti podle Zvláštního právního předpisLl. Nezaplati-li vydržitel nejvyšši podání včas. soudní
exekutor nařídí opětovnou dražbu.

Xl. Učinilo-1i vice dťažitelů stejné nejvyšší podání. udělí soudli exekutor příklep ne.jprve tolllu dražiteli. kterénru
svědčí předkupni plávo nebo \)?hlada zpětrlé koupě, Neni-li příklep takío udělen. udělíjej dražiteli. kt€ný podání
učiniljako prvni.

XIl, Soudni exekutol u!Qzg!]íqi! ďažiíele. že se nepřipouští. aby nejlyšší podáni bylo doplaceno úvěIem se
zřizenú,n zástavniho práva na v),dražené nemovitosti,

XIíl. osobárl, ktelé jsou dle zákona účastnik}, této fáze exekučlrího řizeni a kleré nedispollují teclrnickýnr
\Tbav€ním pťo legistraci a následtrou dražbu. soudni exekutol unložni po pl'edchozí písemné žádosti přístup k
technickétnu vybavení v Sidle úřadu nebo ira.jillétrl dol]odnutém vlrodnérrr nrístě- Pisenrná žádost nlusí být do
sídla exekutorského úřadu doručerra nejpozději dva pracovni dny přede dnem. ve kterénr rná být zahájena dražba,

Poučení: Proti dražební \Thlášce n e n í odvolárri přípustné.

]ako dražitel se nrůžejednání zúčastnit pouze ten. kdo zaplatil do zahájení dražebního j ednání stanovetrou.jistotu

i§ 336h odst, 2 Zákona č. 99/l963 Sb., občanský soudni řád. ve Zlění pozdějších pr'edpisů, dálejen..o. s- ř.").

Jako dražitel nesmí vystupovat soudci. zanréstnanci soudů. soudlrí exekutoři. zalllěstnanci soudních exekutorŮ.
povinný. manžel povinného. vydražitel uvedený v § 336m odst.2 o. s, ř, ati. ji ž v nabytí věci bťáni zvláštni
předpis.

Fyzická osoba nůže dražit jen osobně nebo pťostřednictvím zástupce. jehož plná rloc byla úředně ověřena. Za
ptávnickou osol' u, obec, vyšší úzen]ně §alnosplávný celek nebo stát dlaží osoby uvedené v § 2l, 2la a 2lb o. s,
ř., které své oprávnět]i musí plokázat listinou. jež byla úředně ověřena, nebo.jej iclr zástupce, jehož plná nloc byla
úředně ověřena (§ 33óh odst. 3 o. s. ř.). Totožl,tost fyzické osoby bude prokázána občanským prťtkazetn nebo
cestovnítn pasenl, existence právnických osob rýpisenr z obchodnílro rejstříku nebo jinou zákonem stanovenou
úřední listinou, dokládajici pr,ávní subjektivitu právnické osoby,

Vydražitel. ienž nezaplatí neiv_všší podáni ve lhťltě stanovené V usnesel]í o příklepu, kteťá začíná běžet dnem
právní moci příklepu a nesnlí být delší než dva měsíce, příp, ani v dodatečné lhťltě, kteťou mu soudní exekutor
určí usnesením a ktelá nesn]í být delší než jeden měsíc, případně nezap|atil ve stanovené lhůtě předražek, je
povitren nalrradit náklady, které soudnítnu exekutorovi a účastníkůnl vznikly v souvislosti s dalšínr držebnínr
jedllánítn. újnlu. která vznikla tiln. že nezaplatil nejlryšší podáni, a bylo-1i při dalším dražebn ím .jednáni dosaženo
nižší nejlyšši podání, rozdí! na ne_jvyššínr podání. ,.Na tyto dtuhy se započítává jistota složená vydražitelem (§
336m odst,2 a i§ 336n odst, l o, s. ř.).

Soudni exekutor postupoval dle ustanovení _6 52, § 55b odst, l a -s 69 zákona č, 120/200l Sb.. o soudních
exeliutorech a exekuč|ií činnosti (exekučni řád) a o znlěně dalších zákonů, ve znění pozděiších předpisů,

Pokud Vám byl lento dokumcnt doťučclr bez otisku razítka a bez podpisu..jedrrá se o dokunlent doručcrvaný prostřednictYin
p1,ovo7ovalelc pošto\1rich služlb. ktc{ je platn! i bcz tčchlo ná]cžitosli. l)lc usl, § l7b stavo\ského předpisu ExclQtorské
komory,České rcpublili},- kancclářský řád, k pisemné žiidosli ťlčastnika_ kicťénu b)l listilrný stljnopis tohoto dokumenlu
doíučcn, sc Zašlo el, poštou na el. adresu uvedenolt \ žádosti piscnmosi v\hotovenii v cl, podobč a podcpsaná podle § l6a
ncbo sť předá účaslnikovi v sidlc úřadu na technickén nosiči dat,
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Soudní exekutor lyzývá obecní úřad, vjehož obvoduje nemovitá Věc, aby toto usnesení v souladu s § 336c odst,
3 zák. č.9911963 sb.. ve znění pozdějšich předpisů, uveřejnil na své úřední desce po dobu nejméně l5 dnů a
následnějej ZaslaI Zpět soudnímB exekutoíovi s potvrzenírn ojeho lryvčšení,

v Praze dne 23,2.20l8
otisk úředního razítka

Mgr. Zuzana sobišková, v.í,
soudní exekutor

I)oručuie se:
oprávněný. povinný
okleslrí správa sociálniho zabezpečeni Jablonec nad Nisou
Finančni úřad pro T ibererhý kraj
ŠkoFIN s.r,o, (souvis. Ex 283/l4)
\4gr. 1uzana sobiškovd soudni e\ekutor LÚ Praha b(sou\i5. f\ 28J/I4)
všEoBEcNÁ zDRÁVol-Ni PoJlšŤovNA čR
Mgr. Zdeněk PáLiek. soudni ex€kutor EÚ Děčin
Kraishi soud v Usti nad Laben]
JUDř. Ivo Erbel! soudní exekutor EÚ Praha-východ
Finanční úřad pro Ústectý kraj
CEZ Prodej. §.r,o. - zast, JUDř, Petr Pečený. advokát
JUDř.Igor Tvanko. soudní exekutor EU Praha l0
DIRECT pojišťovna. a,s. - zasl, Mgf, Janem Ševčík. advokát
Mgr, Jan Škarpa. soudní ex€kutoť EÚ Praha 4
Mgr, David Koncz, soudni exehrtoř EU Cheb
M8r, Marcela Pelrošová. soudní e\ekutor Lť Brcclav
JUDr, ]\y';losla\ ZuieleIllo''er, soudni erekutor EÚ Praha J

Magistrát města Jablonec nad Nisoll (q.věsit na úředni desku)
Městslry úiad Vamsdoťf (v}rr'ěsit na úřední desku)
IU - Uzemní placovišlé v Jablonci nad \isou
FIJ, Uzemni pracoviště v Rumburku
čss7. VZP čR
Kataslrálni úřad pro Ústecký kraj. Katastrální pracoÝiště Rumburk

Vyvebno dne:
26, il?. 2018

Seirrrub ún,

pokud vám b;ll tento dokument doruěen bez otisku .azítka a bez podpisu. jedná se o dok:ument doručovaný pro§třednicfuím
provozovate]e poštovnich služeb. který je platný i bez těchto náleži[ostí. Dle ust. § l?b stavovského předpisu Exekurorské
komory České repub]il1, - karrceláiský řád. k pisemné žádosri účashíka, kerému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti pisenmost vybotovená v el. podobě a podepsaná podle § l6a
nebo se pŤedá účastníkovi v sídle itřadu na technickém nosiči dat.
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