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Soudrrí exekutor JtJDr. t{í]-an Usnul

způsob využití
galáž
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rozsátrlé chráněné území St, 511, LV:

podatelnaGep9. cz

UsI§EsENÍ

Soudni exekutor JUDr. Milan Usnu1, Exekutorský ťrřad Praha 9, se sldlem BrYksova

'163/46, 198 O0 pJaú Ó, pove*ený p,"*JO""rrn__e_191u^9e na záktadě usnesenl: Okresnlho

soudu v sémilech ;;,--d";,a.s.zooe,- č::-íŇ9 t]e! l2oo8_3, kterým byla nařlzena exekuce

podle vykonatelnéhá rozhodnutí: n*.tirio."r,ý zápis Exekut,orského rlřadu prahy 9, JUDr,

MilanaUsnul,soudnihoexekutotazédne25.4.2oo1,č:j.o-9.8"Z,33/200?'v6věci
oprávněných,_.t l6=tio-šenaor, tlrta-r.l","Ěrká Q1,156, ranvald - šrnrurL rrad Doenog

{68 a1, b, grrotrirLá inLarni..-.o.,--* "lar- 
ř,r,ctcuo rss, Taavald ,68,1, lč:

28661361, c) §oRaIš C! a.c.. ea rídlo iíerrhorrcova 78al1.6, pralra ? 1?_o o0, tě: 26?,3078,

proti porrtnnčurr: 
'"ň;úi ě;r-at, brr; sj.Boťí, čp,3o , zLaLá olešnice 468 41, ttar,

22.11.1953,právttÍzástupceMgr.EvaBatákováKarasová,advokátsesidlemRyŠánkova8,
Brno, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1 o0o o00,o0 Kč, jakož i k úhradě

nákladůexekuce,vydávátotousneseníonařizenídraŽebnihojednání-

DRAžEBNÍ vyHIÁšKu - ELEKTRoNIcKii DRAžBA,

T.Nařízujeseelektrorríckádražba,kterásekonáprostřednictwínelektronického
systénu dražeb na adrese portálu

http: //wrw. exdrazby. cz

éae zarrájení elektronické dražby je stanoven na den 17,7,2013 w_10:00 hodin, od

tohoto ořamžiku mohou d,ražitelé činit podání,

čae ukončení clo1tsoniohé drtřby jo etrnorvrn_ ''. dorr L7,7,2ot3 v16:oo bodia,

Dražba §e však koná do aouv, 
-Jor,uďLažiteré ěin1 podání (§336i odst, 4 zákona

č. gg 1g53 Sb., občanský "ool]ii-taa, 
v pratnem znění, dále jen "o,s,ř",),

Bude_li v poslednlch pěti 
^irr.rta.t, 

piea stanovenJan okamži_kem ukončenl dražby

uěiněno podánl, má se za to1-1"- o,"ziiá:,e "tai" Ěinl podání a okarnžik ukončenl

dražby se po'ouvá o pět o6rr't-áa-árázix" uúinÉni podán1 , _Budou-li poté ěiněna

dalš1 Podánl, po9tup dre předcbaz.Jr.i věty_.se opaťuje. Uplyne_li od poslednlho

uěiněného podánl pět minut, ;i;-;;;yto utuenď aaist po-dání, íná se za r.o, že

dražitelé 1rZ neeint podání a dražba končí,

II. Předněten dražby jsou nenowitosti:

neDovilosti zapsané na Lv ě. 223, okres Senily, obec Harr_actrov, kat, 1úzaí

ttarraclrov, we wlastnictví Cemák Ýlastinil , stanáreý 30, 468 47 z]-atá oleŠnice'

nar.22. 11 .1953, a to:
Nemovítosti
Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy
bez ěplěe
2L4L

NemovitostibudoudraŽenyspříslušenstvímasoučástmi.iledrráseogaráž
w Harraclrově -

III. ilatro daaiitél B. útlie elektronické drařby rlěectnit Pouze o3obl, }tgrá je

BsgictroÝaafi dtaiit9lú pro dražuy probíňajíci na portálu Ýúr,€tdaaEbll,cz,

proláže rooii totožaoat, k této dražbě ,€ nr portálu rrw,exdražb1"oz přihlirí a

na úěeĚ gorrdnlho ex€hutora 
--":rozi 

dražórri 
-jiatotu ve lrýši ,tanÉ,tĚDó touto

dražební vl,hláškou w ě1 ,VI ,
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RagístÍ;owanýn djřižíta7q se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se

iií.o arazit-el regístruje na portálu www.exdrazby_cz, a to buď změnou již ďřlve
irovedené zák1adií registrace la ,,Reqistraci dražitele" v sekci ,,Můj účet", nebo
'." .orro, 1ako ó,ražite1 registruje v sekci ,,Reqistrace",

Reqistrowaný dražíte7 prokáže svoji totožnost ,,Dok7adem o prokázáni totožnosti
,",-girtrorunZho dražitá],e" pro dražby probihajici na portálu www,exdrazby,cz
(aále jen ,,Doklad o prokázáii totožnoštii,), jehož formulář je umistěn na portálu
www.exdrazby.cz ., "Lk"i ,,Můj účet" nebo v informačním banneru detailu této
dražby na portálu www.exdraziy.c, umistěného v sekci ,,Moje dražby" poté, co se k

této áražb} přihlási kliknutím na tlačítko ,,přihlásit se k dražbě",

po.&lis Í(egžsicroveíréIlo &ažilÉa7e na DoktacÍí o prokázání toirožnostLí nlsí být
úžaifirěověřen.Vpřlpaděprávnickéosoby,obce,vyššíhoúzemněsamosprávniho
celku nebo státu můsí být Doklad o prokázáni totožnosti podepsán osobou uvedenou

v ust. §21, 2La a 2:ab;.S.ř., jejiZ oprávněni musí být prokázáno listinou, )ež
musí být úředně ověřena, nelo jejich iástupcem, jehož plná moc musi být úředně

ověřena.

v případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o

prokázáni totožnosti a listiny pxokazujici oprávnětri i.l podepsat_převedeny do

elektronicté poaoly fórmou u,r-toii"o-r..rá ko.,.ró.re dokumentů. Doklad o prokázání
totožnosti nesmí Éya ode den jeho vyplnění Registrovaným uživatelem ke dni
konán1 dražby starší šesti měsiců,

Doktad o prokázání totožnosti s listinami prokazujíci oprávněni )e7 podepsat
doruči Registrovaný dražite1 soudnimu exeiutorovi některým z následujicích
způsobů:

a) uloženín na portálu www.exdrazby,ez v sekci "l,íirj 
úěet*

b) zaslánín prostředrrictÝím weřejné datowé sítě, a to buď na adresu

elektronické podatelny exekutorského úřadu podatelnacep9,cz a nebo do datové

schránky soudrrího exekutora ID, 3ry!$
c)zaELárrímrryplněnéhoregistraěníhofor:nu]-áředržitelenpoštownílícence
d) osobně w sídle soudrrího exekutora na adrese Pra}ra 9, Bryksowa 763146,

rV. Výsledná
českých)

V. \Iýše nejnižšího podání ěiní: 66,666,00 Kě

šedesátšesttisicšestsetšedesátšest korun českých) .

vI . výše dražební jistoty ěiní: 15.ooo,oo Kě (slovy: patnácttísíc korun českých),

Jistotu 1ze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou
na účet č. ?ooo15o?8/2?00 (UniCredit Bank) . Platba musí být provedena pod

wariabilnín sfmb9len, který bude zájemci o koupi sdělen soudním exekutorem poté,

co se stane n.qr"řrá.rár.ýrn'a."zit.ráro na portálu $,w!Ý.exdrazby.cz, arotáže svoji
totožnost způsobem uvedeným v č]_, III. téio vyhlášky a přihlást se _k dražbě, a §

","áá"i. ;,+ritiŤ""j*Frrrxu"|.;;S",o15_ir"Ť'#Hi:-"Ť".n".'.,iŤ"'- ;ff;"Ť É
:!:i"-"""iů"rŤJ,"l!*.o.. rze ptinréúoLď ieo tettav, Ňr" -li Pi:d 

'zatrájenírn

dražebního jednáni zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla, platby v
částce vyšší než 15.b00,- EUR se v hotovosti nepřebíraji, Ize je sloŽit jen na

výše uvedený tlčet l

S nemovitostmi nejsou spojena žáďná práva ani žádné závaďy,

Prodejem v dražbě nezaniknou žádné závaďy,

vII.

1rIrI.

cena dražených nemovitosti je 10o.ooo,oo t<ě (slovy: jednostotisíc korun

( s lovy:

Ix. vydražite1 je oprávněn převzlt vydražeiré, nenovitosti s přlslušenstvlm dnem

následujicím po vydání usneseíri o přiklepu; o tom je vydražitel povinen

vyrozumět .oo'arrrrrJ exekutoá. vydraiitel se stává vlastnlkem vydražených
nemovitosti-l-pii"lulenstvlln, naÉylo_1i usnesení o přiklepu právní moci a

zaplati1_1i "Ěl.ivssl podáni, a to ká dni vydáni usnesení o příklepu.



x. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty §e mohou opráÝnéný, ti, _kdo
do tize..i přistoupili jako aarÉi_ oprávněni, a dalšt věřitelé povinného donáhat
uspokojeni ii"-y.tr'vvm"titerny-n pohíedávek nebo pohledávek zij_ištěnÝctr zástavním

;;e".*; ,r"z'piá-rt"'.e uy:_" ,rltrj".r. exekucer ieittiZe je přihlás! nejPozději do

zahá j en1 ar"'zéoú" ieánáni, jestliže v . p_řitrlášce uvedou výši pohledávky a

jejlho ptrsiusánství a prot-azřri Je pří§ru9.ýri 1istinam1, R přihláškán, v
nichž .rgse porrleáa.rt y neu-o 1eirno přísrušengtvl nebude uvedena, se nepřihllž1,

xI. soudnl exekutor vyzývá, aby oprávněný, tir kdo přístoupili do řizen1 jako dalši
oprávnění, " osiain1- věiit;ré povinnéno, kteří požaduji uspokojení svých
pohledávek při rozvrhu poastaty, soudnlmu exekutoroví sdělifi, zďa žáda)i
zaplaeení "iy.i, 

pohledávák. soúani exekutor upozorňuje, že nepožádaji-Lí o

zaplacení pr"ži".fajánim arazebního jednáni, můža vydražitel dluh povinného vůči
nim převzít.

xII. Soudn1 exekutor vyzývá každétro, kdo má právo, které nepřipouštl dražbu, aby je
up;_atni;_ o' 

"""a"'^ 
.ty takové uplatněni _préva prokázal soúdrrímu exekutorovi

nejpozději p-r"J-zarraj.Ír* dražebn-ího jednán1. Soudn1 exekutor upozorňuje, Že

jtár< r< jenó právu neĚude při provedení exekuce příhlíženo,

XIII. Soudni exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitostem předkupni právo, Že

je mohou uplatnit jen v dražbě-jato dražiielé a že udělenim příklepu předkupní
právo zaniká.

xn/. po skončen1 dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu
www.exdrazay.",zve-řejněnaosoba,kteráučinilanejvyššípodání"--yÍŠ"
nejvyššího-p"á?"i. Budle-li více dražíteli učiněno stejné podání, bude přiklep
udělen tomu dražiteli, který se k účasti v elektronické dražbé reqistrova1
dřive. rato osoba bude zveřeliěna jako osoba s nejvyŠŠim Podánlm,

od okamžiku zveřejněn1 osoby s nejvyššlm podáním a výše nejvYššiho Podáni běŽÍ

úěastnikrtm dražby'lbůtr p"" 
"r'růy 

prott udělení přiklepu w délce 12 hodin,
Nánltky je možn-é do stata exekuioňkétro úřadu doručit v některé z forem
předepsané touto vyhláškou p.o Doklad_ o..prokázáíri totožnosti (čt, III této
vyhlášky). v připadě, že budo]u-podány námitky proti udělenÍ_pŤÍkJ-epu, roztrodne o

nich soudnl, exekutor usnegeDlmr'it"-e zveřejní v systému elektronické draŽbY, V

případě, že budou námitky "ní"aárry důvodn-yani, pdrračuje dražba předposlednlm
podánim; výše tohoto podání bude obsažená v usneseni. kterým bude soudním

exekutorem rozhodnuto o namiixacn, s urěením okamžiku, od kterélro Je moŽné _Č!ni!
další podání_ Dražba pokračuje dá dony, dokud 1sou činěna dalši podáni (čL I

odst. 3 této vyhlášky). prot-i usnesení o rozhoánuti o námitkách proti udě]_eni

příklepu nen1 odvolání přípustné,

l§I. usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejni v systému elektronické
dražby .r" po'.tálrr -ww.exdrazby.cz a doručí se osobám dle §336k o,s,ř,

Proti tomuto usneseni mohou podat
j ako

Pouěení:
odvolání jen oprávněný, ti, kdo do Ťizeni přistoupili

další oprávněni, povinný, manže1 povinného, a osoby, které mají k nernovitostem
předkupní

právo, věcné právo nebo nájemní právo. odvolání se podává do 15 dnů od doručení tohoto
usneseni u soudního exekutora, tterli odvoláni postoupí PřlsluŠnému krajskému

(městskému)
soudu. odvoláni jen proti výrokům uvedeným v bodě I., IT., VI., VIIL aŽ XTL neni

připustné.

U
Ve smyslu ust. § 336c odst. 3 OSŘ

nebo
její podstatný obsah uvežejní způsobem v

vyhJ-ášku
nebo její podstatný obsah uveřejni na své

V Praze dne 12.6.2013

p'ozornění:
ábec.rí luŤad, v jehož obvodu je nemovitost, vyhlášku

mistě obvyklýrn, přislušný katastráIní úřad

úřední desce.

JUDr. Milan Usnu1. v. r-
soudni exekutor



Za správnost vyhotovení:
Mgr. Zuzana Horníková
(hornikovaGep9 . cz)
z pověřen1 soudnlho exekutora
JUDr. Milana Usnula

L. s.

3x Oprávněný, Povinný (PZ)
Eú JUDr. petruň, cBz'pióáál, s.r.o., Eú g1;Dr. Grosam, Eú t1gt. íng. prošek, severočeské vodovody

a kanalizace, a.s., EÚ JUDr. Itaréš, Profidebt, s,r,o,
Fr1 Tanvald
Mí.} Éarrachov, M(l Tanvald
oli zlatá olešnice
ossz alablonec nad Nisou
vzP
Kp Jablonec nad Nisou


