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UsNEsENí
soudní exekutor JUDr. Lukáš lícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený

provedením exekuce na zák|adě pověření, které vydal Okresní soud v Děčíně dne 10.8,2016, č,j. 49EXE4O9O/2O1-6-9,

kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rožhodnutíi rozhodnutí ze dne 16.12.2015, č.j.

čTú 67 899/2o15,635/t!l, vyř. - HrK Vydal Český telekomunikační úřad, odbor pro severočeskou oblast k uspokojení
pohledávky oprávněného: YoLT services s.r,o. {dříve DlGl czech Republic, s.r.o,), sokolská 1605/66, 12000 Píaha 2-
NoVé Město, lČo 29268516, zast. Mgr. Kateřina KolářoVá Ju5toVá, advokát, Písečné 46,59301 Písečné, lČo 03530248,
píoti povinnému: Ladislav Rigo, HUsova 2632, 4o747 varnsdo.f, nar. 1]..8,1987, V částce 823,00 Kč s příslušenstvím,
jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnUtím, VydáVá toto

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DRAŽEBNÍHO ROKU
o provedení elektronické dražby

l.

Dražebníjednání se koná prostřednictvím elektronického systémU dražeb na adrese:
www"okdlazbv.cz

Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.

Zahájení elektronické dražby: dne 1.8.2018 V 13:00 hod {od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).

Ukončbní elektronické dražby: nejdříve dne 1.8,2018 v 14:00 hod, Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§

336i odst, 4 Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen ,,o.5.ř.")) - bude]i V posledních pěti

minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se Za to, že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.

Předmětem dražby jsou následující nemovité Věci povinného a jejich pří5lUšenství:
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LV 4494
KÚ pío Ústecký kíaj, KP Rumburk
okíes: Děčín
obec:Varn5dorf
Kod k,ú.: 776971 Varnsdorf

Podíl: 1/1
.]ednotkyi
Č.p., č, jednotky Způsob Využití
263217 B}t

Na LV Typ jednotky

3531 b}4,r,

Podíi na společných částech domU a pozemku

6752/134s60
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Vymezeno v: Budova Varnsdorf, č,p,2632,2633, b,tt.dúm, rV3537 na parcele 5688/66, rV 3537Parcela 5 688/66 ze stavě ná plocha a nádvoří541m2

PříslUšenství nemovité věci, kteřého §e exekuce týká| není.



odúvodnění:

Usnesením - dražební Vyhláškou - 2o3 Ex 2585I/76-41, které vydal soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha dne
1.2,2017, byla nařízena dražba nemovitostí povinného. Na základě usnesení o odročení dražebního jednání ze dne
29,3.20t7, č,j.203Ex2585L/16-51, byla předmětná dražba odročena na neurčito. Vzhledem ktomu, že odpadla
překážka k nařízení dražebního jednání, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno Ve Výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Pře.oVě, dne 8.6.2018

Mgr. Jindřiška chyt!loVá, exekutorský kandidát
pověřena JUDr. Lukášem jíchou, soudním exekutorem

VyvĚťcno dlto: í4;OHSfrn
úr-i-r,f,, -':]:.

§ejmuto dno. rj-r'§É!i'c"s!ř*)
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Zásadní informace pro zdárné ukončení exekuce na www,eujicha.cz - záložka v menu pro povinné
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