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USNESE,NI
JUDr. lgor oltna, soudní exekutor E'xekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53159, 568 02 Svitavy,
pověřený provedenínl exekuce na základě usnesení okresního soudu v Liberci ze dne |'7.|0.2012, č j.
73EXE'6556l2012-9, kteďm byla ttal'ízena exekuce podle pravonrocného a lykonatelnélro rozhodčílro nálezu
JUDr. Jany Kurkové ze dne 21.02.2012. čj. Fl20ll102720 k uspokojení pohledávky oprávněného AB.4
B.V., společnost s ručením omezeným , se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterodam, PSC: 000 00, IC:
34186049' práv. zast. advokátem JUDr. Vladimír Múzikář, advokát, se sídlem Havlíčkova l27l13,
Brno, PSC: 602 00' [C: 6620385ó
proti povinnému Marian Krčil, bytem Vlastibořice č.p. 15, Vlastibořice, PSČ: 463 44, dat. nar.:

-

ve výši ll.]92,91 Kč s příslušerrstvím,
vydává

usnesenÍ tt naÍízení elektronické dražby
(dražební vyhláška)

Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

http:// www.drazby-exekuce-on I ine.cz

Zahájení dražby u nemovittlstí uvedených v bodě II. pod písm. a) dne 12.12.2017 v_

09:00:00 hodin

od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.DraŽba se koná, dokud dražitelé činí podání.
Bude-li v posledníclr pěti nrinutách před stanoveným okamžikem ukončení draŽby činěno
podání. tllá se za to. Že draŽitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okanžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející
věry se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniŽ by bylo učiněno
další podání, nlá se za to, Že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Bezprostředně po
ukončení draŽby exekutor udělí příklep dražiteli, kteÚ učinil nejr,yšší podání. V případě' že
draŽite|é neučiní ani nejnižší podání, bude elektronická dražba ukončena dne 12.12'20l'7 v
09:30:00 hodin.

Zahájení dražb}' u nemovitostí uvedených v brrdě II. pod písm. b) dne 12.12.2017 v-
09:30:00 hodin

od tohoto okamŽiku nrohou draŽitelé činit podání . Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání.
Bude-li v poslednícll pěti nrinutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby činěno
podání, má se za to, že draŽitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okarnžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející
věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, anlŽby bylo učiněno
další podání, nlá se za to, Že dražitelé již nečiní podání a draŽba končí. Bezprostředně po
ukončení draŽbv exekutor udělí příklep dražiteli, ktery učinil nejvyšší podání. V případě, že
dražitelé neučiní ani nejnižší podání, bude elektronická draŽba ukončena dne l2.12.2011 v
l0:00:00 hodin.

I.



II. Předmětenr dražby jsou nenrovitttsti:
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III. Výsledná cena draŽerrýclr nenloVitostíčiní: u nemovitostíuvedených v bodě II. pod písm. a) 1.800'- Kč,
u nelnovitostí uvedených v trodě ll. pod písnr. b) 225.000'_ Kč.

lV. Nejnižší podání Se StanoVí Ve Výši dvou třetin výsledné ceny nemoVitostí a jejího příslušenství, práv a
jinÝch májetkovýclt lrodnclt patřících k draŽebnírnu celku, a to: u nemovitostí uvedených v bodě II. pod
písrn. a) l.200,- Kč, u netnovitostí uvederrýclr v bodě II. pod píSm. b) l50.000'- Kč.

V. Výši jistoty StanoVíSoudníexekutol', na: u nernoVitostí uvedených v bodě ll. pod písrn. a) 400,-Kč, u
nemovitostí uveciených v boclě ll. pod písni. b) 50.000'- Kč.

VI. Jako draŽitel Se můŽe elektronrcké draŽby zúčastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelenr pro
dražby probíhající na draŽebnítT Serveru: http.ll www.drazby-exekuce-online.cz,jejíž totoŽnost byla ověřena
(verrlikována), k této draŽbě Se prostřednictvínr draŽebního Ser\,/eru přihlásí aZaplatí draŽebníjistotu Ve Výši
a za podnlínek Stallovených touto draŽební vyhláškou. Zá1errlci o koupi dražených nemovitostíjsou povinni
Se ZaregiStrovat do systélttu elektronickýclr nejrrréně 4 dny pÍed zahájenírn dražby a posléZe ověřit SVou

to[oŽnos['



ověření trrtrržnosti je možno provést třemi způsoby:

l. ELEKTRQNICKY _ zasláníln e-mailu s platným zaručenýrn elektronickým podpisem, kteý splňuje

požadavky uSt. $ 2 zákona' č.22112000 Sb. o elektronickém podpisu, nejméně tři dny přede dnem zahájení

dražby (pro tuto nrožnost je nutné rnít platnÝ kvaliÍ-ikovaný certifikát r1,stavený certifikační autoritou a u
právnických osob a podnikajících Íýzických osob nlusí obsahovat název společnosti, jnréno jednající osoby

a IC. Tato r-nožnost neplatí pro Íyzické osob1'.

2. ZASLÁNÍM nonnnulÁŘt (ftlrmulář" je k rlispozici při registraci zájemce na dražebním serveru
http:// wwr.v.drazbv-exekuce_online.cz) s úředrrě ověřenýrrl podpisern do sídla Exekutorského úřadu Svitavy,
se sídlern Nánr. Míru 53l59, Svitavy, 56802. V totnto případě je nutné doručení nejméně 2 pracovní dny

přede clnem zahájeníciražebního jednání nebo v téže lhůtě osobně na podatelně v sídle Exekutorského úřadu

Svitavy, se sícllern. Nárn. Míru 53l59' Svitavy' 56802.'V případě vyuŽití tohoto způsobu právnickými
osobamije NUTNE předložit originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, které

nesnrí trýt ke dni konání draŽby starší šesti rněsíců. V případě zastoupení je zástupce draŽítele povinen

přiloŽit plnou moc s úředně ověřenými poclpisy. Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci nebudou
dražitelůmvráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů!
3. oSoBNÍ xÁvŠrĚvC)U Exekutorského úř"adu Svitavy, soudního exekutora JUDr' Igora olmy, Nám.

Míru 53/59. Svitavy. 'Í'otoŽnost bude ověřena dle platného dokladu totožnosti, v případě lyuŽití tohoto

způsobu právnickými osobanli je nutné předložit také originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho

úředně ověřenou kopii, které nesrníbýt ke dni konárlí této dražby starší šesti měsíců. V případě zastoupení je

zástupce dražitele povinen předloŽit plnou nroc s úředně ověřenými podpisy. Výpisy z obchodního
rejstříku a plné moci nebudou dražitelům vráceny a zůstanou uloženy v seznamu dražitelů!

Registrovaní draŽitelé, jejichŽ totoŽnost byla ověřena a k dražbě se přihlásili, jsou povinni zaplratit jistotu

před zahájenírn draŽby bud' v hotovosti do poklady soudního exekutora, a to v předstihu nejpozději-
hodinu před konáním dražby. po té již nebude možno složit dražební jistotu-v hotovosti do pokladny
soudního exekutora, nebo platbou na účet soudního exekutora vedený u Ceské spoř'itelny a.s., č.ú.

5912332/0800, variabilní syrrlbol bude přidělen každému účastníkovi dražebního jednání individuálně.

K platlrě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li hodinu před zahájením
dražebního jednání zjištěno' že na účet soudního exekutora také došla. Ztěchto důvodů je vlrodné, aby
jistotu na účast při draŽbě nemovitostí skládali na pokladnu soudníIro exekutora, či na účet soudního

exekutora v předstihLr nejnréně 3 dnů, aby nedošlo k případným nesrovnalostenl V rámci bankovních
převodů'
Zájemci o dražbu jsou povinni před zahájením dražebního jednání prokázat úhradu stanovené
jistoty.

VII. Práva azávatly spojené s ncmovitostmi: u celku a) ani u celku b) - nezjištěny

VilI. Závatly, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou jsou věcná břenrena, o nichž to stanoví

zvláštní předpisy' nájenr bytů a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti ryžaduje,
aby nenlovitost zatěŽovala i nadále ($ 336a odst. l písm. c) o.s'ř.): u celku a) ani u celku b) - nezjištěny

IX. VydraŽitel je oprávněn převzít vydrženou nenlovitost s příslušenstvím dnem následujícím po r,ydání

usnesení o příklepu. o toltl je vydraŽitel povinen vyrozutnět soudního exekutora' Vydražitel se stává

vlastníkem vy'clraŽerré nemovitosti s příslušenstvím' nabylo-Ii usnesení o příklepu právní moci a zaplatil_li
nejvyšší podání' a to ke dni vydání usnesení o příklepu ($ 336l odst.l a 2 o.s.ř.).

x. Sourlní exekutor upozorňuje, že pYi rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili
jako dalšíoprirvnění. a clalšívěřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo

polrleclávek zajištěných zástavnítn právem. než pro které byl naÍízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí

nejpozději do (datun zahájení dražebního jednání)' jestliže v přilrlášce uvedou ýši pohledávky a jejího
př"íslušenswí a prokážou-li je příslušnýrrri listinarrri. K přihláškám. v nichž výše pohledávky nebo jejího.
př.íslušenství nebude uvedena se nepřihlíží (S 33óf o.s.ř.). Přihlášky Věřitelů poskytují další informace

(závady váznoucí na nenlovitostijsou jiŽ určeny) o tonl, do jaké míry je nemovitost zadlužena a co mohou



jednotliví věřitelé očekávat od rozvrhu, tedy vjakérn rozsahu budou uspokojeni. Přihláška je podáním

určenýrn soltdnírrru exekutorovi a musí vedle obecných náležitostí obsahovat označení věř'itelem

uplatňované pohledávky a její výši s příslušenstvínl ke dni dražebního jednání. Z povinnosti prokázat-
pphleclávk}' listinami pll'nc požadavek. že f.vto listiny musí být připojeny k přihlášce v originále.-
v ověřené kopii či v konvertované podobě kvalifikované listiny, popřípadě předloženy soudnímu

exekutorovi nejpozději před výzvou k vlastní dražbě. opožděné přihlášky soudní exekutor odnrítne.

K přihtáŠkám, které burlott snňřovat vuči. manželovi htanželce) povinného, nebude soud při rozvrhu
rozclě]ované podstat'v přihlížet' nebot'nanžel (man.želka povinného) není y tornto řízení. povinný a nejde o

najeÍek l, -;polečrtétlt jnění nrunželů. Soudní exekutor v}'zývá věřitele. kteří již exekutorovi doručili svou

přihlášku pohledávky vůči povinnérnu' aby tuto vyčíslili včetně příslušenství ke dni dražebního

iednání.

XI. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do íízeníjako další oprávnění, a ostatní
věřitele povinného, kteří požaclují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty ($ 336f o.s.ř.),

aby soudnímu exekutorovi sdělili, zda žádají zaplacení svých ptlhledávek, a upozorňuje, že

nepožáda.jí-li o zaplacení před zahá.jením dražebního jednání' může vydražitel dluh povinného vůči
nim přcvzít ($ 33óg o.s.ř.).

XII. Soudníexekutor vvzývá kaŽdého. kdo má právo' které nepřipouští dražbu ($ 267 o.s.ř.), aby je uplatniI

u souclu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději pi.edzahájením dražebního jednání, a upozorňuje,

Žejinak kjeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo'

XlIl. Soudníexekutor upozorňuje osoby' kter'é rnajík nenlovitosti předkupníprávo, Že je mohou uplatnitjen
v clraŽbě jako rlraŽitelé. Předkuprrí právo k vy11ražené nemovitosti zanlká dnem, kteým se stal vydražitel

.iejírn vlastníkcrn.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkLrpní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením

draŽebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda

předkuprrí právo je prokázáno. Proti torrruto usnesení není odvolání přípustné.
Nezaplatí-li vydražiteI ne.ivyšší podání arri v dodatečně určené lhůtě, soudní exekutor nařídí další dražbu ($
j jónr odst.] o.s.ř. ).

XIV. Jako dražitelé rresnrí vystt"lpovat soudci' zarněsttlanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních

exekutorů, povinný. nlanŽel povinného (případně bývalý rnanžel(ka) povinného, pokud jsou postiženy

nemovitosti dosud ve společrrém jrnění rnanŽelů), vydraŽitel uvedený v $ 336m odst. 2 o.s.ř. a ti, jimŽ

v nabytí věci bránízvláštní právní předpis.

XV. Vzhlecletn k tot-t-tu, že o.s.ř'. ani e.ř. neupravuje bližší informace a podrobnosti ohledně dražitele,

vychází souclní exekutor subsidiárně ze zákona č. 2612000 Sb., zákon o veřejných dražbách, kteý
dražebníkovi ukláclá povinnost. Že osob;- a věci musí být označovány způsobem vylučujícím jejich záménu.

U fuzické osoby rrrusí .jít o takové označení, které jednoznačně vylučuje záměnu osob, přičemž
nezpoclrybnitelnýIn iderrtiÍlkátorenr.ie rodrré číslo ť-vzické osoby, které však podléhá zvláštnímu režimu.

V případě draŽby nenlovitostí, katastrální úiad vyŽaduje identifikaci lrydraŽitele jeho rodným číslem'
Z tohoto důvodu je v dražební praxi V rozporu se zákonenl na ochranu osobních údajů obvyklé, Že ýzická
osoba se jednoznačně identiÍikuje svým rodnýIn číslenl. Pro zpracování těchto údajů platí zvláštní režim dle

zákona č. l0l/2000 Sb.' o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedené skutečnosti soudní exekutor

poučuje všeclrny draŽitele^ Že bude pro je.jich registraci r,yŽadovat sdělení rodného čísla, jinak budou

vyloučeni z dražby (netýká se právnických osob jako dražitelů). Při samotné draŽbě nemovitostí jiŽ draŽitelé

o této skutečnosti nebudou soudním exekutoretn poučováni.

XVl. Usnesení o udělení příklepu bude zveřejněno na el. úřední desce soudního exekutora.

Zájerrtci o účast v draŽebrrínr jedrrání, kteří rrerrlají přístup k datové síti internet, nebo nevlastní zaíízení
potřebné k připojení t-llolrou po předchozí donlluvě využít k účasti na dražbě zaÍízenÍ v sídle exekutorského

úřadu. V tonrto případě.ie rrutrré poŽádat o unloŽnění přístupu nejméně hodinu před zalrájením dražebního
jedrrárr í.



lpozn.: Prohlídka dražené nemovitosti není organizována, zájemci se mohou s nemovitostmi
individuálně seznámit. Bližší informace je možnost zjisti nahlédnutím do znaleckého posudku po
předchozí domluvě v síd|e soudního exekutora JUDr. Igora olmy, nám. Míru 53/59' 5ó8 02 Svitavy.

P o u č e n í: Proti tonruto usneserlí lze podat odvolání prostřednictvím podepsaného soudního exekutora
do l5 dnů od jeho doručeníke Krajskénru soudu v Ustínad Labem, písemně' trojrno.

odvolání jen proti výrokům uvedeným v bodě I., II., VI., VII[., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI.,
nenípřípustné'

Ve Svitavách dne l3.10.20l7

JUDr. Igor Olma v.r.
soudní exekutor

za správnost vyhotovent:
Petra Přikrylová
pověřená(ý) soudnítrr exekutorem

Ncní - li tato l]iscnlnost ol]atřcna otiskem úřcdního razítka a podpisern' jedrlá se o písenrnost, kteráje doručována prostřednicNím služby Postservis
a tatoJe platná i bez lěcht() nálcŽilostí' 1ust' {|7. otlst' l Stavovského předpisu Exekutorské komory České repub|iky_kanoelářský řád) Dle ust. $
l7b stav' přerlpisu EKČR _ kanc' řád. k písenrné ŽádosLi účastrríka' kterénru byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zďle el' poštou nael'
adresu uvedetliltr v Žádostr 1lísctnnost vyhotovená v cl' poclobč a 1lcrdepsaná podle 6 l 6a nebo se předá účasmíkovi v sídle úřadu na technickém nosiči
dat.


