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Exekutorský úřad Praha - východ
se sídlem Michelská 1326162, r40 00 Praha

mai1:

USNE sENÍ
o naíízení dražebního jednání - elektronická dražba

Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská
1326162,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce nazákladě naíízení exekuce Okresního soudu

v Litoměřicích ze dne 3.4.2008, čj. 8 Nc 5I|'712008-'7, které nabylo právní moci dne l0.11.2009, kterým byla
naíízena exekuce podle pravomocného vykonatelného vykonatelného rozhodčího náIezu Společnost pro

rozhodčího íizeni, a.s. č. 1, I<J2001102I86 ze dne 4.12.2007, ktery nabyl prármí moci dne l1.L2008,
vykonatelného dne l].L2008 k uspokojení pohledávky oprávněného: Komerční banka, a.s., Na příkopě čp.

969 lčo.33, 110 00 Praha - Staré Město , IC:45317054,práv. zast. JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem
Vyskočilova čp.l326 l čo.5, 140 00 Praha - Praha 4 proti povinné: Alena Doležalováo bytem ZÁt UŽi22,413
0l Z^LUŽí, nar. 5.8.1982

pro 97164,3 Kč s příslušenstvím, lydává

Dražební vyhlášku

I.

Nařizuje se elektronická ďražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu

www.exdrazbv,cz

Čas zahájeni elektronické dražby je stanoven na den 1.9.2016 v 13:00, od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání. Dražba se koná nejméně půl hodiny, pokračuje však do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4
zákona č. 9911963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dále jen ,,o.s.ř."). Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončeni dražby učiněno podání, má se za to, že ďražitelé stále činí
podání a okamžik ukončení ďražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna
další podání postup d\e piedcházející věty se opakuje. Uplyne-Ii od posledního učiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dtažttelé již nečiní podání a dražba končí. Podání je bráto za
učiněné pouze v případě, že by\o systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zaslánim zprávy
prostřednictvím krátké textové zprávy prostřednictvím poskytovatele telekomunikačních služeb.

il.
Předmětem elektronické dražby jsou následující nemovité věci:

ůk.*iíi čE0423 titonrěřice *u,:=:. l 542482 ZáLuŽi
',:.áT,,tz+n7l 62'79O9 ZáLuží u Roudnice nad :-,]: ,::ii:n::r,.,i: 610

írabem
V kat, ůze*ní 3s*u tr}§zemky wedeny v€ dv§u ěiselnýeh řa<tách i§t. = stavebni 3rerceJ.a}

st . 3,a lL §19 sastavěná p}oeha a
nádvoíí

Í;-L:če3r' 1 _jt ,:r;-,.L;., ?,áLwži, č"p" 32, rod.drlxr
,-+-], "- ,-:rr+]fiřil ř,ť,; St. 10/1:-j ;a _L,,_- .j,: i"

§t, Ifilž 98á zastavěná p3.r:cha a
nádvoři

j!]r>ri_Yii.:.iťi j: sl:avba: bez ěplěe, jiná st.
_::_i,.l ,_l ;-i_._.-] .,..n ( _,--tr,:i/i:: _r.;..; St, tg/2

Příslušenství: vedlejší stavby, oplocení-zděnázeď,2x kovová vrata, venkovní schody betonové, přístupový
chodník betonoý s keramickou dlažbou a ocelovým zábtaďIím, přípojky IS.

m.
Jako ďražitel se může elektronické ďražby účastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pro dražby
probíhající na portálu wu,w.exclrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz
přihlásí a na,6čet soudního exekutora zaplati ďražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v č1.

VI. Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel registruje na
portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou jíž dííve provedené záklaďtí registrace na ,,Registraci dražitele" v



sekci Můj účet", nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci ,,Registrace". Registrovaný draŽitel prokáŽe

svou totožnost ,,Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu

www.exdrazby.cz" (ďále jen ,,Doklad o prokár:žní totožnosti"), jehož formulář je umístěn na portálu

www.exdrazby,cz v sekci ,,Můj účet" nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu

www.exdrazby.cz umístěného v sekci ,,Moje &ažby" poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko ,,
přihlásit se k dražbě". Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázáni totožnosti musí být Úředně

ověřen. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad o

prokázání totóZnosil podepsán osobou uvedenou v ust. § 21,2Ia a 2 lb o,s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno

iistinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být uředně ověřena. V případě

elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o ptokázátti totoŽnosti a listinY

prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze
'dokumerrtů. 

D-ot<tao o piokaŽani iotožnosti nesmí být ode dne jeho lyplnění Registrovaným draŽitelem ke dni

konání této dražby starší šesti měsíců. Autorizovanou konverzi dokumentu je moŽno provést prostřednictvím

služeb, které poskynrje Česká pošta, a.s.

Doklad o prokžuání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doruČÍ Registrovaný uŽÍvatel

soudnímu exekutorovi některym z těchto způs o bů :

a) uložením na portálu www.exdrazby.czv sekci "Můj účet";

bi zasláním p.ortř.dni.tuím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského uřadu

urad@exsmekal.cz, anebo do datové schránky soudního exekutora -ID: v76g8z7

c) zaslánim vyplněného re gistračního formuláře držitelem po štovní licence.

d) osobně v sídle soudního exekutoraMichelská 1326162,Praha4 atokaždé pondělí od 9:00 do l0:00-

osobám, které mají zájem se účastnit dražebního je dnáni a nemají k tomuto potřebné technické podmínky, bude

na jejich předchozí písemné *ryžádáníumožněn přístup k technickému vybavení v sídle exekutorského uřadu.

IV.
Výsledná cena ďražených nemovitých věcí činí částku l 230 000,00 Kč,

V,
Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou třetin,,nýsledné ceny nemovité věci a jejího přísluŠenstvÍ, tedy na Částku

820 000,00 Kč. 
Vl.

Výše jistoty se stanoví částkou 123 000,00 Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni

ziplatit jistótu v hotovosti v Exekutorském uřadě, soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala nebo platbou

próvedenou na účet soudního exekutora vedený u Komerční bankyo a.s., č.ú. 51,101443021710100 ,

variabilní symbol 110927308. Jako specifický symbol použije zájemce své rodné číslo nebo IČO. Dražební

jistota musí být připsána na účet soudního exekutora nejpozději v den, jenž píedcházi dni dražby. K platbě na

účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-llpíeďzahájením elektronické dražby zjiŠtěno, Že na

účet soudního exekutora také v uvedené lhůtě došla.

VII.
ptáva a závaďy spojené s draženými nemovitými věcmi: Na dražených nemoviých věcech neváznou žáďtápráva

ani závady.

VIII.
Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláŠtni

předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nictž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou

iě"Žutěžorula i nadále (§ 336a odst. 1 písm, c) o.s.ř,). Na dražených nemovitých věcech nejsou žádné závady,

které nezaniknou dražbou. 
,".

yydražitel je oprávněn píevzit r.ydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po lydání
usnesení o příklepu. O tom je lydražitel povinen vyrozumět exekutora, Vydražitel se stává vlastníkem

vydražených nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatll-lj nejvyšší

podání, a to ke dni r,ydání usnesení o příklepu (§ 3361odst. l a 2 o.s.ř.).

X.
při rozvrhu rozdělované podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do íízení přistoupili jako další oprávněnÍ, a dalŠÍ

věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných pohledávek za povinným pííznaných lykonatelným rozhodnutím,

smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o, s. ř. anebo pohledávek za povinným zajištěných zástavním

právem na prodávaných nemovitých věcech, než pro které byl naíizeí tento ýkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí

u poaepsaneho soudního exekutora nejpozději do zahájení dražebního jednání. Oprávněný a ti, kdo ďo íizení
pristoupiti jako další oprávnění, mohou své pohledávky za povinným přihlásit, jen jestliže jim byly píiznány

vykonatehým rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. ř. po právní moci usnesenÍ,

kierým bylnaíízenvýkon rozhodnutí prodejem výše uvedených nemovitostí. V přihlášce musí být uvedena výše

pohiedávky, jejihož uspokojení se věřitel domáhá, a požaďovaná ýše příslušenství této pohledávky. K přihlášce

musí být připojeny listiny prokazuj íci, že jde o pohledávku přiznanou r,ykonatelným rozhodnutim, smírem nebo

jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. ř. anebo o pohledávku zajištěnou zástavnim právem na prodávaných



nemovitostech. K přihlášce, v niž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího přísluŠenstvÍ, exekutor nebude

píihlížet, 
Xl.

Exekutor vlzývá oprávněného, ty, kdo přistoupili do íizeníjako další oprávnění, a ostatní věřitele povinného,

kteří přihláiili nebopodle výroku X. tohoto usnesení přihlásí u podepsaného soudního exekutora své PohledávkY
za poiinnirm, aby sdělili exekutorovi, zda žádaji zaplaceni svých pohledávek. Nepožádali-Ii o zaplacení před

zaháýenim elektr;nického dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vŮČi nim pÍevzít. Převzetím

dluhu nastoupí vydražitel na místo povinného; souhlas věřitele se přitom nevyŽaduje. Je-li Pohledávka, do niŽ

nastoupil ,yárazttel místo povinného jako dlužník, zajištěna zástavtim právem na prodávaných nemovitých

věcech, působí zástavníprávo vůči vyďražiteli. 
Xll.

Exekutor lyzývá kažďého, kdo má právo, které nepřipouští &ažbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby

takové uplátnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jínak k jeho

prálrr nebude při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo.

xil.
Exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, Že je

mohou 
"pLutnlt 

jen v dražtě jako dražitelé. UděIením příklepu předkupní právo nebo výbrada zpětné koupě

zaniká, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k prár,u stavby, Předkupní
právo vlasiníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkuPní Právo,která udělením

prin.pu nezankaji. Hooia-tl někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je

prokáLat listinami doručenými soudnímu exekutorovi v některé z forem, které předepisuje toto usnesení (viz.

výrok IIi, o prokázání totožnosti) a to nejpozději dva dny píed zahájením draŽebního jednánÍ.

XIV.
po skončení ďražby bude v systému elektronických dražeb na portálu www.exdrazby .cz zveíejněna osoba, která

učinila nejvyšší podání a výše nejvyššího podání, 
XV.

od okamžiku zveřejnění osoby s nejvyšším podáním a výše nejlyššího podání běŽÍ ÚČastníkum draŽbY lhŮta

pro námitky proti udělení příklepu v délce patnácti minut. Námitky je možné soudnímu exekutorovi doruČit

v některé z-fórem předepsané touto vyhláškou pro Doklad o ptokázáni totožnosti (čl. III. této lryhlášky).V

případě doručení námiteÉ ďe č1, til. Této vyhlášky formou uložení na portálu r.vww.exdrazby.cz v sekci "MŮj

treét,, neuo zas|áni prostřednictvím veřejné datové sítě na adresu elektronické podatelny exekutorského uřadu

urad@)exsmekal.cije třeba takto podané námit§ v souladu s § 42 odst. 3 o.s.ř. písemně doplnit nejpozději do

tří d"ů př.d6ž"rír" jejich originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těm námitkám, které

nebyly ále věty předchozí doplněny, soudní exekutor nepřihlíží. V případě, že budou podány námitky proti

udcieni příklepu, rozhodne o nich soudní exekutor usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby.Y
píipadě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dtažba předposledním podáním; toto ýše tohoto

poáani bude obsaženo v usnesení, kteryrn bude soudním exekutorem rozhodnuto o námitkách, s určením

oku*žik r, od kterého je možné činit další podání. Dražba pokračuje do doby, dokud jsou činěna další podání (Čl.

I. odst. 3 této vyhlášky), Proti usnesení o rozhodnutí o námitkách proti udělení příklepu není odvolání

PříPustné, 
XVl.

Usnesení o příklepu se v elektronické podobě do 24 hodin od skončení ďraŽby zveŤejní v systému elektronické

dražby na portálu www.exdrazby.cz a doručí se osobám dle § 336k o,s,ř,

poučení:Protitomutousnesenímohoupodatodvoláníoprávněný,ti,kdodořízenípřistoupilijakodalší
oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a to do

ri ontr ode dneieňo doručení ke Kralskému soudu v Ústí nad Labemprostřednictvímpodepsaného exekutora.

odvolání jen proti výrokům I., il., VIl., IX., X., Xi., X[. nebo XIIL tohoto usnesení není přípustné

I n f o r m a c e : PokudtatolistinabylazaslánaČeskoupoštouanemárazitkoapodpis,jeplatná(§l7bkanc.
řádu EKčR); na žádostji zašleme s dig. podpisem el. poštou na adresu, uvedenou v žádosti nebo předáme v sídie uřadu na

nosič dat.

Y Praze ďne 20.7 .2016
JUDr. Marcel Smékal, v.r.

soudni exekutor

Za správ nost vyhotovení :
Jana Toušková

Dražební vyhláška se doručuje: lx oprávněný, lx další oprávnění, lx povinný, lx manžel povinného, 1x

Ňuy , předkupním právem, věcným právem, nájemním právem, lx osoby, které přihlásily vymahatelné

ponáoavry, lx osobý, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavnímprávem, lx finanční úřad, lx obecní úřad

ivyvěsit ná rrr.dní desku), lx orgán OSSZ, lx zdravotní pojišťovna, lx katastrální úřad, lx obecní uřad obce s

io"sir"nog působností, v jehož obvodu je nemovitost (vlwěsit na uřední desku), 1x vlvěšení na úřední desce


