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DRAZEBNI VYHLASKA
číslo: D 1612017

Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584lll, PSČ 779 00, zapsanáv obchodním

rejsříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn, C 1014l, jako dražebník oprávněný k provádění

veřejných dražeb na zž/r.ladě koncesní listiny vydané Okresním živnostenshým uřadem v Olomouci dne

05.02.200l, pod čj.: oŽÚtoz+odtooňklKP, ev. č.: 380500-80744-00 (dále jen ,,dražebník")

vyhlaŠuje

podle ustanovení § 20 a ustanovení l6a zákona č.2612000 Sb., o veřejných dražbách a vyhlášky č. l8l20l4, o

stanovení podmínek postupu při elekhonické dražbě, na náwh nawhovatele pana Mgr. Petra Elšíka, notáře jako

soudní komisaře, se sídlem Mírové náměstí 16'1136, Litoměřice-Mésto, 4l2 01 Litoměřice l, pověřeného k
projednaní dědického řizeni po panu Stanislavu Chudobovi, narozeném v roce 1953, posledně bytem Malíč č.p.

l05,412 0l Malíč, zemřelém vroce 2016, dle usnesení Okresního soudu vLitoměřicích čj. 35 D 568/2016

(dále jen,, navrhovatel ")

konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické
(dálejen ,,dražba")

1. Místo. datum. čas zaháiení a ukončení elektronické dražby

Dražba se koná elektronicky dne 16.8.2017 prostřednictvím elektronického dražebniho systému na adrese -

portrálu www.okdrazby.cz ve veřejné datové síti INTERNET. Zahájeni dražby bude provedeno prohlášením

licitátora, a to ye 13:00 hodin. Ukončení dražby bude nejdříve za30 minut tj. ve 13:30 hodin.

2. označení a popis předmětu dražbv a ieho příslušenství. stav předmětu dražbv

Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to;

o Spoluvlastnický podíl o velikosti tl2 na pozemku parc. č. St. 5112 o výměře 4l4 lď, vedený jako
zastavěnáplocha a nádvoří, způsob ochrany rozsáhlé chriáněné územ|
Součástí je stavba: Ma|íč, č.p. 105, rodinný dům
Stavba stojí na pozemku parc. č.: St.5ll2,

o Spoluvlastnický podíl o velikosti ll2 na pozemku parc. č. 47/4 o qfiněře 36'7 nÝ, vedený jako

zahrada, způsob ochrany rozsáhlé chráněné územi, zemědělský půdní fond,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastrrictví č.328, v katasťá]ním území
a vobci Malíč, Okres Litóměřice, u Katastrálního uřadu pro Ústec§ý kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice.

o Spoluvlastnický podíl o vetikosti lt3 na pozemku parc. č. 47ll o výměře 1601 m2, vedený jako
zahrada, způsob ochrany rozsáhlé chráněné územi, zemědělský půdní fond,

. Spoluvlastnický podíI o velikosti ll3 na pozemku parc. č. 4713 o výměře 1805 m2, vedený jako
zallrada, způsob ochrarry rozsáhlé chriáněné izemi, zemědělsloý půdní fond,

r Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc. č. 4l3l2 o qýměře 5623 m2, vedený jako

trvalý travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chraněné územi, zemědělský půdní fond,
o Spoluvlastniclcý podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc. č. 450 o výměře 445l lď, vedený jako trvalý

trarmí porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné izemi, zeměděls§ý půdní fond,
. Spoluvlastnický podíl o ve|ikosti 1/3 na pozemku parc. č. 460 o rnýměře 4469 m2, vedený jako trvalý

travní porost, způsob ochrany rozsahlé chráněné ílzemi, zemědělslcý půdní fond,
. Spoluvlastnický podí| o velikosti l/3 na pozemku parc. č. 463 o výměře 2834 m2, vedený jako trvalý

trarmí porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné územi, zemědělský půdní fond,
e Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc. é.464 o uýměře 27ll1ď, vedený jako trvalý

travní porost, způsob ochrany rozsáhlé chráněné izemi, zeměděls§ý půdní fond,
. Spo|uvlastnický podít o ve|ikosti tt3 na pozemku parc. č. 468 o výměře 4480 m2, vedený jako lesní

pozemek, způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa, rozsáhlé chráněné územi,
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Spoluvlastnický podíl o velikosti 1t3 na pozemku parc. č. 60412,o.výméíe 17594 m2, vedený jako

;il; půJ", zpri*ou ochrany rozsáhlé chraněňé izemi, zemědělshý půdní fond,

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc. č. l]l 9 ýncte 998 m2, vedený jako orná

piiaa, 
"prisot 

oČn *y rozsáhlé chraněné územi,zemědělshý půdní fond,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nem9ltosii11 listu vl9strrictvi č, 462, v katastrálním území

a v obci Malíč, okres Litoměřice, u Katastrálního uřadu pro ústeclcý kraj, Katastrální pracoviště

Litoměřice.

projednáním dědictví po panu stanislavu_chudobovi byl pověřen Mg, petr Elšík, notař se sídlem Mírové

náměstí l67l36,LitoměřiCe_Město, 412 or r.itáme}ic" i,;uto soudnikomisař pověřen okresním soudem v

Litoměřicích dne 12.5.2016 pod čj, 35 D 568/2016,

předmět ďražbyuvedený shora byl navrhovatelem dražby zahrnut do soupisu aktiv dědicwí po panu stanislavu

Chudobovi, narozeném vroce 1953, posledně tytem vrárle ?p,}9,1,^1,ž 
01 Malíč, zemřelém vroce 2016, na

zékladěusnesení okresního soudu v Litoměřicích pod čj. 35 D 56812016,

Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jr_o]_ u podílovém vlastnictví pana stanislava

Chudoby, narozeného v'roce 1953, posiedně 6yÉ- Malíč č,p,- l05, iI2 0l Malíč, zemřelém v roce 2016

(spoluvlastniclcý podíl o velikosti 1/ž na n.*Ňo.t."h zapsanych na listu vlastnictví č, 328, v katastrálním

iiemiav obci Malíč, Okres Litoměřice),

Nemovitosti, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jl9l 
" 

podílovém vlastnictví pana stanislava

Chudoby, narozeném v'roce 1953, porĚdoe Úyd,,, Malíč č,p,- l05, i12 0l Malíč, zemřelém vroce 2016

(spoluvlastniclcý podíl o velikosti l/3 na nemovitostecrr "upr*;;.h 
na listu vlastnictví ě, 462, v katastrálním

iiemiav obci Malíč, Okres Litoměřice),

Popisstavupředmětudražbyajehopříslušenství_vdražebnívyhlášcejsouuvedenyúdajepouzepodle
dostupných informací. Ňu*norox"t oapoviaa Áiiav na předmětu ara{ay pouze v rozsahu stanoveném dražební

vyhláškou.

LV č.328:
oceňovaná nemovitost je řadoqý krajní rodinný dům č.p. 105, častečně podsklepený, se dlěma nadzemními

podlažími. Je zděný. vtá sedlovou sťóchu, rorIti* j" z osinkocementorných šablon, bleskosvod chybí, klempířské

prvky jsou 
" 

poriot ouÁlho plechu. *á trgr úvěná špaletová a Ávojená, fasáda je břízolitová ve špatném

stavu, částečně zateplená do lepidla. vnitřní avere;sou plnt a prosklené, podlahyjsou z dlažby a pvc, schody

jsou železobetonové J", p"*Ón". V,domě_je tvt airpo"i". ++_.t, vybavení kuchyrě je s linkou a plynovým

sporákem na pB, WC j;óh"h*uci, \ounelna 
. u*o* umyvadlo, Ýyapeni v domě je jen lokální kamínky na

pevná paliva. Teplá 
"áá"':" 

,eleknického boileru. Stav do-mu je áóršěný, nebydlí se zde cca l rok, celkové

vybavení je podstandardni. orim je starý nejméně 100 roků, původně jako výměnek sousedního objekťu, přes

jehož pozemek p.č.5ll1 je zabezpečenpristup *cnlrm břernenem. V róce 1987 byla zkolaudována přístavba a

byla provedena moderniŽace doáu. Dům je napolen na elekřinu, veřejný vodovod, kanalizace do septiku, Ve

n oteni, celku se dále nacháaipozemek p,č,4114,

V předmětu dražby nikdo nebydlí,

LY č.462:
Pozemky
oceňované pozemky p.č.47ll a 4713 jsouve funkčním celku s qýše uvedeným rodinným domem, avšak s jinou

vlastnickou ,t rrr.t*o,i.-Ň asházejise 
"na 

nich poiorty, dvě vedlejší stavby ve velmi špafirém stavu, bez vlivu na

oblyklou cenu. ostatj oo"".il, se nacházejí .i*o ,u.tuuifulné.tuemi obce, pozemek p,č,468 je lesním

pozemkem s porosty. osátnr poiemky jsou sice v tr(N evidovárry jako zemědělské. váledem k tomu, že se na

nich nachiázeji naretovJ póiort} ,r.t.rnn o charakteru, nejsou tedy zemědělsky využitelné,

úphé zrění znaleckého posudku naleznete na: g.@L]Ě49!

3. prohlídka nředmětu dražbv

Prohlídkupředmětudražbystanovujedražebníkvtěchtotermínech:

1. termín dne26,7.2O|7 v 16:00hodin

2. termín dne 3.8.2017 v 15:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p, 105o stavba stoji na pozemku parc, č, st, 51/2, jak

jsou §to nemovitosti)afrŇ ;" listu vhsŇciv 1č.328,v katastrálním ttzemi av obci MalíČ, okres Litoměřice,
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Informace-úterýaŽčtvrtekod9:00hodindo16:00hodinnatelefonu:734358335.

pokud vlastnft nebo osoba, která má předmět dražbyv držení nebo nájmu, neumoŽní řádnou Prohlídku Předmětu

Úáiv,bude prohlídka provedena v rámci možností,

4. Cena nředmětu dražbv

obvyklá (tržní) cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem_znalce pro zakladní obor Ekonomika, odvětví

Ceny a odhady rr.*oni oJi-u pr" 
""tí.ar! 

ouá, §Ň.unictví, odvětví Sfavby obytné a Stavby průmyslové Ing,

Janem šímou, bytem Hostkovice 46,783 sz ixi"",,. ané tl.Z.ZOtl,pod eislem Posudku 5124-691207'7,a
.......370.000,- Kč

to na částku ve výši........,

5. Neinižší podání a minimální nříhoz

Nejnižší podání stanovuje dražebník ve ýši",, ,,,

Minimální příhoz, ktmý může účastník ďražbyučinit, stanovuje dražebnfl< ve qýši" " ", ,5,000,_ Kč

Draží se v českých korunách,

247.000,- Kč

6. Dražební iistota

Dražební jistotu stanovuje dražebník ve qýši", 70.000,- Kč

Dražebnijistota musí být uhrazena nošt9yní_qoukžukou,nebo bankovním převodem na účet dražebníka, nebo

vkladem hotovosti ou n,e., dražebnfta tisto lo:l-qnui0267lol00, vedenýu Komerční banky a.s.' pobočky v

Olomouci, variabilní symbol (VS) číslo ďražby: í62017, konstantní symboi 0558, specificlcý syrnbol: v případě'

že ie účastníkem dražby fyzickáosoba - ,oŇ eirlo',ičastníka dražby, vpřípadě, Že je ÚČastníkem draŽbY

pravnická osoba - identifikační čislo (lC),

Přípustnéjerovněžsloženíďražebnijistotyveforměbankovnízáffilky-jejípodmínkynutnokonzultovat
s dražebnftem. Lhůta pro předložení bankovní larŇ tonei y sidr9 araieunŘá šóstnáctou hodinou pracovního

dne bezprosťednc preocňai"ii"n 
" 

a"r konání a.JuY.b.iginá|záručnilistiny musí splňovat tyto podmínky:

_ y zéračnilistině bude uvedeno prohlášení banky, že tatobanka uspokojí dražebníka (věřitele), a to do výŠe

dražební jistoty, jež je uvedena výše, _jestliže 
dražebnik o plnění vyplývající z bankovní zánky písemně

požádábanku a to z ioho důvodu, že diržriť(ti "ú a, na jejiž žádošt,se zavázala banka záručni listinou)

jako lydražiter 
"rnÁi 

aruztu. Draiebník tuliitěĎ musí §ýt v-záručú listině ozraČen tak jak je ozraČen v této

vyhlášce.

_ Doba plamosti takové bankovní zanky musí být minimálně 30 dnů po skončení lhůty stanovené touto

vyhláškou p.o nrrruJo ffi ao.uz9ne. vy,drazeniá a zároveí pro případ, že bude konána ve smyslu § 25

zákona č.2612000 Sb., o veřejnýcrr a.aztacrr, opakouana dyžba,.-ini-ame 30 dnů po konání opakované

ďražby.Nejzažší termín platnosti uunr.ouni "áĚ 
je vsak jeden rok po konání dražby dle této vyhlášky,

_ Bankovní zárvkamusí umožňovat opakované čerpaní až do výše dražební jistoty,

_ záručni listina nemůže obsahovat žádná ustanovení, která by umožňovala bance uplatňovat jakékoliv

námitky či výhrady vůči dražebníkovi.(záruka na první "ý"ó svýjimkou námitky, že písemná qýzva

dražebníka o plncni zúankovní zánky uvr" ,Ji"e"" až po áobě plaúrósti uantlvni fltr, Záruční listina

nesmí obsahovat ani žádná ustanou..ri, tc".a- Úý podmiiovala r.ýplaceni peněžité částkY, v zaruČní listině

uvedené, na jinou podmínku, než je pir"Áaú"va o plně{,. \,Jbtyvalic1 zbankovní zánlky, učiněné ze

strany dražebn rua. žantnilistina nesmí 
"úr"rr"i"t 

ani,iaana3iná ustanovení, která by jaktoliv omezovala

dražebnika při uplatňování jeho práv wnvr":i"i.r, mu ze zárdÉní tstiny či mu ukládala pro dosažení plnění,

vyplývajícího mrlr" zrnur,iilistiny, ji";*;";ir"ost (ako napr. povinnóst učinit předchozí v,ýzvu dlužníkovi,

nebo doložení dalších písemností, atd.), než povirirost píiemně požádat o toto plnění v době platnosti

uvedené v zátručni listině,

_ prohlášen iv záručnilistině může učinit pouze banka, která má povoleno působit jako banka na území čR od

české národni rŇ a toto prohlášení musí být učiněno v českém jazyce,

_ prohlášen i v zíruénilistině může učinit pouze banka se sídlem na území české republiky nebo zahranični

baŇou oprávněnou působit vsouladu r.-^Úš,ni* právním předpisem naío,emi české republiky a toto
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prohlášení musí být učiněno v českém juzyce. Tím není dotčeno právo předložit písemnost v jiném neŽ

českém jazyce spolu s uředním překladem písemnosti do českého jazyka,

Dražební jistotu je možré složit také v hotovosti k rukám dražebníka v jeho kanceláŤi:DraŽbY.net s.r.o. na adrese

Sokolská s8411l, olomouc, PSČ 779 OO,vpracovní dny od nrery až čtrrrtek: od 9:00 hodin do 16:00 hodin,

v den konání dražby od 9:00 hodin do zahájenl ďražby.

Lhůta pro úhradu dražební jistoty zaěinádnem podpisu této dražební vyhlášky a končí zahájenim ďraŽbY.

Dokladem o složení dražební jistoty jsou:

(a) ,.}pis z účtu u banky, prótu^.;iii, že zúčtupřkazce byla účastrríkem dražby ve prospěch bankovního ÚČtu

oráz"unn u ,rr,.eaenóno v této dražební vyhlášce odepsárra částka odpovidajic| dražební jistotě, stanovené

v této dražební vyhlášce nebo
(b) příslušný díl poitovní poukázky provozovatele poštovní licence (pošŤ), osvědčujícÍ, Že bYla ÚČastníkem
' ' 

arrzay ve prospcch baŇovniho rietu drazebníka uvedeného v dražební vyhláŠce uskuteČněna Platba ČástkY

odpovídající dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhlášce nebo

1c) prtslusny.díl poštovní poukáaky provozovatele poštovní licence (pošŤ), osvědČujícÍ, Že do vlastních rukou
' ' 'aruz"unita 

uyta rieastnikem 
-aiazay 

odeslána peněžní zásilka v částce odPovídající draŽební jistotě,

stanovené v této dražební vyhlášce nebo
(d) bankovní pokladní složeŘa, osvědčující, že bylra účastníkem dražby ve prospěch bankovního ÚČtu

dražebníkďuvedeného v této dražební vyhlášce složena částka odpovídajicí draŽebníjistotě, stanovené v této

dražebn1 vyhlášce nebo
(e) pokladní nebo jiný doklad vyhotovený dražebníkem, osvědčující, že draŽebnk přijal od ÚČastníka draŽbY

v hotovosti částku odpovídající dražebníjistotě, stanovené v této dražební vyhláŠce nebo

(f) záruční listiny osvědÉujtci bankovní zarrrku poskytrrutou účastrríkovi dražby ve prospěch draŽebníka ve rnýŠi

nejméně částky odpovidajici dražební jistotě, stanovené v této draŽební vYhláŠce.

Platba směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná.

účastníkům ďražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude jimi složená ďražebnijistota wácena draŽebnikem

nejpozději do dvou dnů ode dne konání dražby:
(ai' prevoaem z 6ěfu dražebníka u banky ve prospěch účtu banky, ktený účastník dražby sdělí administrátorovi

při registrace uživatele do systému elektronických dražeb nemovitostí nebo

(b) na třovou adresu účastníka dražby uvedenou v sezlamu účastnilni dražby formou Peněžní zásilkY,

doručované do vlastních rukou provozovatelem poštovní licence Gošty),
(c) těm účastníkům, kteří se nestínou vydražiteli a složili dražební jistotu v hotovosti mŮže být jimi sloŽená

dražební jistota wácena v hotovosti, popřípadě formou šeku pro výběr hotovosti z účtu draŽebnika u banký,

kterýjim dražebník předá v den dražby pojejím skončení
(d) těm účastníkům, kteří se nestanou vydražiteli a složili dražební jistotu formou bankovní záruky, wáti

dražebník listiny, prokazující bankovní zaruku v den po jejím skončení.

Upozornění: Dražebnik je oprávněn přijmout hotovost pouze do qiše stanovené v § 4 odstavec 1 zákona Č.

zsqtzooq Sb., o omezení plaieb v hoiovosti a o změně zákona č. 33711992 Sb., o správě daní a PoPlatkŮ, ve

mění pozdějších předpisů.

7. popis práv a závazků na předmětu dražbv váznoucích a s ním spoienÝch - jsou zde uvedeny Údaje

vatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze v rozsahu

stanoveném dražební vyhláškou.

List vlastnictvi ě, 328:

o Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch CS-BETON s.r.o., IČ:

47287586, se sídlem Veké Žernoseky 184, PSČ 4120l, k zajištění pohledávky ve výši 4.750,- KČ

(povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím

řatastrálního uřadu pro Ústec§ý kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pod čj. Z-1351412011-506.

Listina: Exekuční přikaz o ňizeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského Úřadu

ústí nad Labem poa e ;. 0136 Ex-l05 12010-134 ze dne 26.5.20Il. Právní moc ke ďn121.6.20ll.

. Zástavní právo soudcovské ve prospěch Okresní správa sociálního zaberyečeni Litoměřice, se sídlem

Seifertova 206313, předměstí, l{z OÍ Litoměřice, k zajištění pohledávky ve rnýši 32.100,- KČ (povinný

pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katasťu nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního
-orudu 

pro ústecloý kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pod čj. Z-l83'79l20I1-506. Listina: Usnesení

soudu o neřlzeii qfkonu rozlrodnutí ňizenim soudcovského zástavního práva Okresního soudu

v Litoměřicích pod čj. I0 E-124/20I1-16 ze dne 20.6.201 1. Právní moc ke dnt 2L.9 .201l -
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Zástal"ní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch ČBSrÁ TELEVIZE, IČ:
00027383, se sídlem Na hřebenech II 1l32l4, Podolí, l47 00 Praha 4, k zajištění pohledávky ve qýši
1.125,- Kč s příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru nemovitostí byl
povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro Ustecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pod čj, Z-
1274612012-506. Listina: Exekuční pŤkaz o ňizeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorského uřadu Litoměřice pod čj. l24 EX-7438l2007-25 ze dne 19.6.2012. Práwí moc ke dni
2;7.2012,

Zástavni právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch HELP FINANCIAL s.r.o., IČ:
26440334, se sídlem Kosmonosy, Příčná 1217, PSČ 29306, k zajištění pohledávky ve rnýši 5.603,- Kč s
příslušenstvím (povinný pan §tanislav Chudoba), jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen
roáodnutím Katastrálního úřadu pro Ustec§ý kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pod ěj. Z-
1730412012-506. Listina: Exekuční přikaz o ňizeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorského uřadu Přerov pod čj. l03 EX-2l']04l2012-10 ze dne l7.9.20l2. Prár.ní moc ke dni
1.10.2012.

Zástavniprávo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch Všeobecná zďravotni pojišťovna
České republiky, IČ: 41197518, se sídlem Orlická 202014, Vinohrady, l30 00 Praha 3, k zajištění
pohledávky ve qiši 12.520,- Kč s příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do
katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálniho uřadu pro Ústeclcý kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice pod čj. Z-996312012-506. Listina: Exekuční píkaz o ňlzeni exekutorského
zástavního práva na nemovitosti Exekutorského uřadu Děčín pod čj. 1l2 EX-954l2012-6 ze dne
6.6.2012,

Zástavníprávo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky, IČ: 4119'7518, se sídlem Orliclcí 202014, Vinohrady, 130 00 Praha 3, kzajištění
pohledávky ve r"ýši 26.304,- Kč s příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do
katastru nemovitostí byl povolen ioďrodnutím Kátastrálního uřadu pro Ústec§ý kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice pod čj. Z-688512013-506, Listina: Exekuční přkaz o ňízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti Exekutorského uřadu Děčín pod čj. ll2 EX-7282|20I2-I2 ze dne
19.4.2013.

Z:ástavni právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch Všeobecná zďravotni pojišťovna
Ceské republiky, IC: 41197518, se sídlem Orlická 202014, Vinohrady, l30 00 Praha 3, kzajištění
pohledávky ve qýši 103,174,- Kč s příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do
katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro Ústeclcý kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice pod čj. 2-723112013-506. Listina: Exekuční přkaz o ňizeni exekutorského
zástavního práva na nemovitosti Exekutorského uřadu Děčín pod ěj. l12 EX-"1343l2012-5 ze ďne

25.4.2013.

Zástavnt právo zrozhodnutí správního orgánu ve prospěch Česká republika, vykonává: Finanční
uřad pro Ústecký kraj, se sídlem Velká bradebni 39/61,4OO 21Ústí nad Labem, pro pohledávku ve qýši
166.211,- Kč (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen
roáodnutím Katastrálního úřadu pro Ústec§ý kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pod čj. Z-
23396/2009-506. Listina; Roáodnutí správce daně o ňizeni zástavního práva (§ 72 zžkona č. 337/1992
Sb.) čj. 95516120091196940506917 ze dne 20.10.2009. Právní moc ke ďni 12.12.2009.

Zástavníprávo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky, IČ: 4ll975l8, se sídlem Orlická 202Ol4, Vinohrady, 130 00 Praha 3, kzajištění
pohledávky ve qýši 38.205,- Kč s příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do
katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro Ústeclcý laaj, Katastrální
pracoviště Litoměřice pod čj. Y-214ll20l4-506. Listina: Exekuční přkaz o ňizeni exekutorského
zástavního práva na nemovitosti Exekutorského uřadu Děčín pod čj. 1l2 EX-ll927l20I3-9 ze dne
12.3.20l4.Právníúčinkyzápisukednil2.3.2014.Zápisproveden ďne17.4.2014.

Zástavni právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky, IČ: 41lg"I518, se sídlem Orlická 2O20l4, Vinohrady, l30 00 Praha 3, k zajištění
pohledávky ve uýši 5.000,- Kč s příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do
Latastru nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro Ústec§ý kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice pod čj. V-5626l20I4-506. Listina: Exekuční přkaz o ňizeni exekutorského
zástavního práva na nemovitosti Exekutorského uřadu Děčín pod ěj. l12 EX-7858/2012-10 ze dne
16.6.2014. Právní účinky zápisu ke dni 16.6.2014. Zápis proveden dne 9.7.2014.

Omezení dispozičních práv, půjčka oa ČSTSP v částce 50.000,- Kč na qýstavbu rodinného domu ze
dne 26.6.7978, registrováno dne 20.6.1978. Listina: Dohoda o omezení převodu nemovitosti RllI
ll0ll9'73, Týká s pozemku parc. č. Sr.51/2 se stavbou č.p. 105.

r Nařízení exekuce, povinný pan Stanislav Chudoba, nďrozen vroce 1953, posledně bytem Malíč č.p.
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105,4l2 0l Malíč, zemíelý vroce 2016. Listina: Usnesení soudu o nařizeni exekuce pod Čj. Nc-
400112003-4 ze dne 28.4.2003.

o Nařízení exekuce, povittný pan Stanislav Chudoba, naíozen vroce 1953, posledně bytem Malíč čP.
l05, 4l2 01 Malíč, zemíelý v roce 2016. Listina: Usnesení soudu o naŤ|zeni exekuce Okresního soudu

v Litoměřicích pod čj. Nc-6552/2005-3 ze dne22.9.2005. Právní moc ke dni 1.11.2005,

r Nařízení exekuce, povinnýpan Stanislav Chudoba, narozefl vroce 1953, posledně bytem Malíč č.P.

l05,4l2 0l Malíč, zemřelý v roce 2016. Listina: Usnesení soudu o naŤizeni exekuce Okresního soudu

v Litoměřicích pod čj. 7 Nc-7|4'7l2O05-4 ze dne25.11,2005. Prármí moc ke dni 28.12.2005.

. Exekučn í pííkaz k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnictví pana Stanislava Chudoby. Listina:

ExekučnípřikazExekutorsloýuřadPlzeň-jihpodčj. 16Ex-7485l2005zedne30.11,2005-

. Nařízení exekuce, povinný pan Stanislav Chudoba, l|arozer vroce 1953, posledně bYtem MalíČ Č.P.

705,4l2 0l Malíč, LemŤelý v roce 2016, Listina: Usnesení soudu o naíizenl exekuce Okresního soudu

v Litoměřicích pod čj. Nc 3819/2001-4 ze dne 4.I2.200l a oprava Nc 3819/2001-8 ze dne 21.2.2006.

o Nařízení exekuce, povinnýpan Stanislav Chudoba, narozen vroce 1953, posledně bYtem Malič Č.P.

l05,412 0l Malíč, zemřelý v roce 2016. Listina: Usnesení soudu o naŤizenl exekuce Okresního soudu

v Litoměřicích pod čj. l4 Nc-5125/2006-4 ze dne l0.7.2006. Právní moc ke dni 25.8.2006.

o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnictví pana Stanislava Chudoby. Listina:

Exekuční příkaz Exekutorshý uřad Plzeň pod č j. 1 6-Ex/5 935 06 ze dne 4. 8.2006.

. Nařízení exekuce, povinný pan Stanislav Chudoba, narozen v roce 1953, posledně bYem MalíČ Č.P.

lo5,4t2 0l Malíč, zemřelý v roce 2016. Listina: Usneseni soudu o naťueni exekuce Okresního soudu

v Litoměřicích pod čj. 7 Nc-5233l2007-4 ze dne 2.10.2007.Právní moc ke dni 30.10.2007.

. Exekučn í pŤíkaz k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnictví pana Stanislava Chudoby. Listina:

Exekuční přikaz Exekutorshý uřad Plzeň-jih pod čj. l6Ex-l2l99l2007 ze dne 9.10.2007.

o Nařízení exekuce, povinný pan Stanislav Chudoba, narozen v roce 1953, posledně bytem MalíČ Č.P.

l05,4l2 01 Malíč, zemřelý v roce 2016. Listina: Usnesení soudu o nařizeni exekuce Okresního soudu

v Litoměřicích pod čj. 7 Nc-5219l2007-5 ze dne 18.9.2007.Právru moc ke dni 20.11.200'7.

. Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Zdeněk Panek. Povinný pan Stanislav Chudoba,

naíozen vroce 1953, posledně bltem Malíč č.p. 105, 4l2 01 Malíč, zemřelý vroce 2016. Listina:

Usnesení soudu o naŤizeni exekuce Okresního soudu v Litoměřicích pod čj. 16 EXE-5905/2012-13 ze

dne 14.3.2012.

. Exekučnípříkaz k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnictví pana stanislava chudoby. Listina:

Exekuční příkaz k prodeji nemoviqých věcí Exekutorského úřadu Litoměřice pod č.j, l24 EX-
743812007-26 ze dne 19.6.2012. Právní moc ke dnl2.7.2012.

. Exekučn í příl<az k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnictví pana Stanislava Chudoby. Listina:

Exekuční přikaz k prodeji nemovit}ch věcí Exekutorského uřadu Děčín pod čj. ll2 EX-954l20l2-8 ze

dne20.6.2012.

. Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána. Povinný pan Stanislav Chudoba,

naíozen vroce 1953, posledně bytem Malíč č.p. 105, 4l2 0l Malíč, zemřelý vroce 2016. Listina:

Usnesení soudu o naŤizeni exekuce Okresního soudu v Litoměficích pod čj. 16 EXE-7I40120I2-12 ze

dne 29.5.2012.Právru moc ke dni 16.10.2012. Listina: Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní

moci usnesení pod č j. l03 Ex-21'7 04 l 2012-23 ze dne 2.4,2013.

. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnictví pana Stanislava Chudoby. Listina:

Exekuční píRazkprodeji nemovitých věcí Exekutorského uřadu Přerov pod čj. 103 Ex-21704l20I2-9
ze dne l'7.9.2012.

. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnictví pana Stanislava Chudoby. Listina:

Exekuční přikaz Exekutorského uřadu Plzeň-jih pod čj. 16 Ex-6289l2005 ze dne 29.9.2005. Listina:

Usnesení ioudního exekutora o zrušení exekučního pŤkazu Exekutorského uřadu Děčín Pod ěj. ll2
Ex-ll927l20t3-24 ze ďne 29.9.2015. Právní moc ke dni 15.10.2015. Právní účinky zápisu ke dni

29 .9 ,2015 . Zápis proveden dne 9. l 1.2015.

List vlastnictvi č. 462:-

o Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučniho řádu ve prospěch CS-BETON s.r.o., IČ:

47287586, se sídlem Velké Žemoseky 184, PSČ 41201, k zajištění pohledávky ve výši 4,750,- Kč
(povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím

Katastrálního úřadu pro Ústeclcý kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pod čj. Z-13514/2011-506.

Listina: Exekuční přkaz o ňizeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorského uřadu

Strana 6
D 1612017



Ústí nad Labem pod čj. 0136 EX-105 l2O10-L34 ze dne 26.5.20I|. Právní moc ke dru21.6.20ll.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch ČBSXÁ TELEVIZE, IČ:
00027383, se sídlem Na hřebenech II 113214, Podolí, I47 00 Praha 4, k zajištění pohledávky ve výši
1.125,- Kč s příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru nemovitostí byl
povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro Ú$eclcý kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pod čj. Z-
1274712012-506. Listina: Exekuční přkaz o ňízeni exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorského uřadu Litoměřice pod čj. 124 EX-'7438l2007-23 ze dne 19,6.2012. Právní moc ke dni
2I.6.2012.

Zástavníprávo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch HELP FINANCIAL s.r.o., IČ:
26440334, se sídlem Kosmonosy, Příčná 1217, PSČ 29306, k zajištění pohledávky ve v,ýši 5.603,- Kč s
příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen
roáodnutím Katastrálního úřadu pro Ustec§ý kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pod čj. Z-
1730412012-506. Listina: Exekuční přkaz o ňizenl exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorského uřadu Přerov pod čj. l03 EX-2I704l20l2-I0 ze dne l'7,9.20l2. Právní moc ke dni
1.10.2012.

Zástavni právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky, IČ: 4ll9'15l8, se sídlem Orlická 202014, Vinohrady, l30 00 Praha 3, kzajištění
pohledávky ve uýši 12.520,- Kč s příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do
katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálniho uřadu pro Ústeck} kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice pod čj. Z-996312012-506. Listina: Exekuční příkaz o ňizeni exekutorského
zástavniho práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Děčín pod čj. 112 EX-954l20l2-6 ze ďne

6.6.2012.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch Všeobecná zdravotní pojišťovna
České republiky, IČ: 4ll975l8, se sídlem Orlická 2O20l4, Vinohrady, l30 00 Praha 3, kzajištění
pohledávky ve qýši 103,174,- Kč s příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do
katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního úřadu pro Ústechý kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice pod čj. 2-723112013-506. Listina: Exekuční příkaz o ňizeni exekutorského
zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Děčín pod ěj. 1l2 EX-7343l20l2-5 ze dne
25.4.2013.

Zástavni právo zrozhodnutí spráního orgánu ve prospěch Česká republika, vykonává: Finanční
uřad pro Ústeclcý kraj, se sídlem Velká hradebni 3916l, 400 21Ústí nad Labem, pro pohledávku ve rnýši

79.I|5,- Kč (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru nemovitostí byl povolen
roáodnutím Katastrálního úřadu pro Ústechý kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pod čj. Z-
844912002-506. Listina: Roáodnutí správce darrě o uplatnění rozsahu ztikonného zástavního práva čj.
8689612002119694016656 ze dne 18.10.2002. Prár,rú moc ke drl3.12,2002

Zástavaí právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch Všeobecná zdravotrrí pojišťovna
České republiky, IČ: 4ll975l8, se sídlem Orlická 202014, Vinohrady, 130 00 Praha 3, kzajištění
pohledávky ve rnýši 38.205,- Kč s příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do
katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního uřadu pro Ústechý kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice pod čj. V-2I41l2014-506. Listina: Exekuční příkaz o ňizeni exekutorského
zástavního práva na nemovitosti Exekutorského uřadu Děčín pod ěj. ll2 EX-Ll927l20l3-9 ze dne
12.3 ,2014 . Právní účinky zápisu ke dni 12.3 .2014 . Zápis proveden dne 17 ,4.2014.

Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu ve prospěch Všeobecná zdravotnipojišťovna
České republiky, IČ: 4ll975l8, se sídlem Orlická 202014, Vinohrady, l30 00 Praha 3, kzajištění
pohledávky ve qýši 5.000,- Kč s příslušenstvím (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do
katastru nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálniho uřadu pro Ústec§ý kaj, Katasfiální
pracoviště Litoměřice pod čj. Y-5626l20l4-506. Listina: Exekuční pŤkaz o ňizeni exekutorského
zástavního práva na nemovitosti Exekutorského úřadu Děčín pod čj, ll2 EX-'7858l2012-10 ze dne
16.6.2014. Právní účinky zápisu ke dni 16.6.2014. Zápis proveden dne 9.'7 ,2014.

Zástavní právo zrozhodnutí sprálrrího orgánu ve prospěch Česká republika, vykonává: Okresní
správa sociálního zabezpečeni Litoměřice, se sídlem Seifertova 206313, Předměstí, 412 01Litoměřice,
k zajištění pohledávky ve výši 5'79,- Kč (povinný pan Stanislav.Chudoba), jehož vklad do katastru
nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro Ustechý kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice pod čj. V-4368/20I6-506. Listina: Roáodnutí OSSZ o ňizeni zástavního práva (§1O4i

zékona č. 582/l99l Sb.) čj. 45006-220l8030l20I6-00924lCJ-| ze dle 2.5.2016. Právní účinky zápisu ke
dnl2.5.2016. Zápis proveďen dne 25.5.2016.

Zástavní právo zrozhodnutí správního orgánu ve prospěch Česká republika, vykonává: Okresní
správa sociálního zabezpečeni Litoměřice, se sídlem Seifertova 206313, Předměstí, 4l2 0l Litoměřice,
k zajištění pohledávky ve qýši 963,- Kč (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru
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nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro Ústec§f kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice pod čj. V-4367l20l6-506. Listina: Rozhodnutí OSSZ o ňizeni zástavního práva (§1O4i
zákona Č. 582ll99l Sb.) čj. 45006-220/8030l20l6-00920/CJ-1 ze dne 2.5.2016. Právrrí účinky ápisu ke
dru 2.5 .2016 . Zápis proveden dne 25 .5 .2016.

Zástavní právo zrozhodnutí správního orgánu ve prospěch Česká republika, vykonává: Okresní
správa sociálního zabezpeěenl Litoměřice, se sídlem Seifertova 206313, Předměstí, 4l2 01Litoměfice,
kzajištění pohledávky ve výši 1.866,- Kč (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru
nemovitostí byl povolen roáodnutim Katastrálniho uřadu pro Ústechý kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice Pod čj. V4397l20l6-506. Listina: Roáodnutí OSSZ o ňizeni zástavního práva (§1O4i
zákona č. 582l1991 Sb.) čj. 45006-22018030-02. 05.12016-00933/CJ-1 ze dne 2.5.2016. Pnívní účinky
zápisu ke dni 3.5,2016. Zápis provedendne26.5.2016.

Zástwní právo zrozhodnutí správního orgánu ve prospěch Česká republika, vykonává: Okresní
správa sociálního zabezpečeni Litoměřice, se sídlem Seifertova 206313, Předměstí, 4l2 0l Litoměřice,
kzajištění pohledávky ve rnýši 2.313,- Kč (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru
nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro Ústec§ý kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice pod čj. Y-4396/2016-506. Listina: Roáodnutí OSSZ o ňízeni zástavnfrto pníva (§1O4i
zákona č. 582/199l Sb.) čj. 45006-22018030-02.05.120I6-0O932lCJ-l ze dne 2,5.2016. Právní účinkv
zápisu ke dnl 3.5.20 1 6. Zápis proveden dne 26.5.2016.

Zástavni právo zrozhodnutí správního orgánu ve prospěch Česká republika, vykonává: okresní
správa sociálního zabezpečeni Litoměřice, se sídlem Seifertova 2063/3, Předměstí, 4l2 0l Litoměřice,
kzajiŠtění pohledávky ve qýši 6.753,- Kč (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru
nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálniho uřadu pro Ústec§ý kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice pod čj. V-4398l2016-506. Listina: Rozhodnutí OSSZ o ňizeni zástavního páva (§1O4i
zákona ě, 582ll99l Sb.) čj. 45006-220/8030-02,05./2016-0093l/CJ-l ze dne 2.5.2016. Právní účinky
zápisu ke dni 3.5.2016. Zápis proveden dne 26.5.2016.

Zástavni právo zrozhodnutí správního orgánu ve prospěch Česká republika, vykonává: okresní
správa sociálního zaberyečení Litoměřice, se sídlem Seifertova 2063/3, Předměstí, 4l2 01Litoměřice,
k zajištění pohledávky ve výši 2.249,- Kč (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru
nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního uŤadu pro Ústechý kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice Pod čj. V-4399/20l6-506. Listina: Roáodnutí OSSZ o ňizeni zástavniho práva (§l64i
zákona Č. 582ll99l Sb.) čj. 45006-220/8030-02.05.12Ot6-00929lCI-1 ze dne 2.5,2016. Právní účinky
zápisu ke dni 3.5.2016. Zápis proveden dne 26.5.2016.

Zástavni právo zrozhodnutí správního orgánu ve prospěch Česká republika, lykonává: okresní
správa sociálního zabezpečeni Litoměřice, se sidlem Seifertova 2063/3, Předměstí, 4l2 0l Litoměřice,
k zajiŠtění Pohledávky ve qýši 399,- Kč (povinný pan Stanislav Chudoba), jehož vklad do katastru
nemovitostí byl povolen roáodnutím Katastrálního uřadu pro Ústec§ý kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice Pod čj. Y-4400l20l6-506. Listina: Rozhodnutí OSSZ o ňizeni zásálmího práva (§lO4i
záÚ<ona Č. 582/l99l Sb.) čj. 45006-22018030-02.05.120l6-00934/CJ-1 ze dne 3.5.2016, Právní účinkv
zápisu ke dni 3.5.2016. Zápis proveden dne 26.5.2016.

Nařízení exekuce, povinný pan Stanislav Chudoba, nďrozen vroce 1953, posledně bytem Malíč č.p.
l05,412 0l Malíč, zemřelý vroce 2016. Listina: Usnesení soudu o nařizeni exekuce pod čj. Ni-
400112003-4 ze ďne 28.4.2003.

Nařízení exekuce, povinnýpan Stanislav Chudoba, narozen vroce 1953, posledně bytem Malíč č.p.
105,4I2 0l Malíč, zemŤelý v roce 2016, Listina: Usneseni soudu o nařízeni exekuce Okresního soudu
v Litoměřicích pod čj. Nc-6552/2005-3 ze dne 22.9.2OO5. Právní moc ke dni 1.11,2005.

ExekuČní příkaz k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastrrictví pana Stanislava Chudoby. Listina;
Exekuční příkaz Exekutorský uřad Plzeň-jih pod čj. 16Ex-6289/2005 ze dne29.9.2005.

Nařízení exekuce, povinnýpan Stanislav Chudoba, narozen vroce 1953, posledně bytem Malíč č.p.
l05,412 01 Malíč, zemřelý vroce 2016, Listina: Usnesení soudu o nařizeni exekuce Okresního soudu
v Litoměřicích pod čj. 7 Nc-7l47/2005-4 ze dne 25.11.2005. Právni moc ke ďí1128.12.2005.

ExekuČní příkaz k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnicívipana Stanislava Chudoby. Listina:
ExekuČní příkaz Exekutorsloý uřad Plzeň-jih pod čj. t6Ex-7485l2005 ze dne 30.11.2005.

Nařízení exekuce, povinný pan Stanislav Chudoba, narozen vroce 1953, posledně bytem Malíč č.p.
l05, 4l2 0l Malíč, zemřelý v roce 2016. Listina: Usnesení soudu o nařizeni exekuce Okresního soudu
v Litoměřicích pod čj. Nc 3819/2007-4 ze dne 4.12.2O0t a oprava Nc 3819/2001-8 ze dne 21.2.2006,

Nařízení exekuce, povinný pan Stanislav Chudoba, narozen vroce 1953, posledně bytem Malíč č.p.
l05, 4l2 01 Malíč, zemŤelý v roce 2016. Listina: Usnesení soudu o naŤizenl exekuce Okresního soudu
v Litoměřicích pod čj. 14Nc-5I25/2006-4 ze dne 10.7.2006.Právtttmoc ke ďnt25,8.2006.
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Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnictví pana Stanislava Chudoby. Listina:

Exekuční příkaz Exekutorslaý uřad Plzeň pod č j. l 6-Ex/59 3 5 06 ze dne 4.8.2006.

Nařízení exekuce, povinný pan Stanislav Chudoba, íIurozen vroce 1953, posledně bytem Malíč č.p.

105, 4l2 0l Malíč, zemŤe|ý v roce 2016. Listina: Usnesení soudu o naíizeni exekuce Okresního soudu

v Litoměřicích pod čj. 7 Nc-5233l2007-4 ze dne 2.10.2007.Pávlllmoc ke dni 30.10.2007.

Exekuční příl<az k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnictví pana Stanislava Chudoby. Listina:

Exekuční příkaz Exekutorshý uřad Plzeň-jih pod čj. l6Ex-l2799l2007 ze dne 9.10.2007.

Nařízení exekuce, povinný pan Stanislav Chudoba, narozen vroce 1953, posledně bytem Malíč č.P,

l05,412 01 Malíč, zemřelý v roce 2016. Listina: Usnesení soudu o naíizeni exekuce Okresního soudu

v Litoměřicích pod č j. 7 Nc-52I9l2007-5 ze dne 18.9.2007 .Právnt moc ke dni 20.1 1.2007,

Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor Mgr. Zdeněk Panek. Povinný pan Stanislav Chudoba,

nuroze1- vroce 1953, posledně bytem Malíč č.p. 105, 4l2 01 Malíč, zemŤelý vroce 2016. Listina:

Usnesení soudu o nařizeni exekuce Okresního soudu vLitoměřicích pod čj. 16 EXE-5905l20l2-13 ze

dne 14.3.2012.

Exekuční pííkaz k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlasúrictví pana Stanislava Chudoby. Listina:

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského uřadu Litoměřice pod čj. 124 EX-
743812007-24 ze dne 19.6,2012. Prármí moc ke ďni2l.6,20l2.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnictví pana Stanislava Chudoby. Listina:

Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského uřadu Děčín pod čj. ll2 EX-954l20l2-8 ze

dne20.6.2012.

Nařízení exekuce, pověřený soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána. Povinný pan Stanislav Chudoba,

narozen vroce 1953, posledně bYem Malíč č.p. l05, 4l2 01Malíč, zemřelý vroce 2016. Listina:

Usnesení soudu o nařizeni exekuce Okresního soudu vLitoměřicích pod čj. 16EXE-'7I40l20l2-12 ze

ďne29,5.2012.Právni moc ke dni 16.10.20l2. Listina: Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní

moci usnesení pod čj. l03 Ex-2l704l20l2-23 ze dne 2.4.2013.

Exekuční příkazk prodeji nemovitosti na nemovitosti ve vlastnictvipana Stanislava Chudoby. Listina:

Exekuční příkaz kprodeji nemovi|ých věcí Exekutorského uřadu Přerov pod čj. l03 Ex-21704l20l2-9
ze dne l'7.9.20|2.

Navrhovateli neníznámo,žeby na předmětu dražby vázla nájemní smlouva, předmět draŽby je
prázdný.

Práva a závazky zapsané v katasťu nemovitostí a vivnouci na předmětu ďražby neovlivňují hodnotu
předmětu dražby, protože v souladu s ustanovením § 34 odstavec2 zákonaě,26/2000 Sb,, o veřejných

dražbách ve spojení s ust. § 236 odst. 4 a5 zák č.29212013 Sb., o zvláštnimřizeni soudním, ve zrění
pozdějších právních předpisů - je-li zpenéžený majetek zapsán ve veřejném nebo jiném sealamu, likvidační
Šprávce nebo notař bezodkladně omámitomu, kdo takový semírm vede, nabYí vlastnictví k tomuto majetku

zpeněženim, způsob provedeného zpenéženi, osobu nabyvatele azánik zajištění váznoucího na tomto

majetku; to neplatí, jestliže příslušné ozrámení učinil dražebnik nebo soudní exekutor, byl-li majetek

zpeněžen ve veřejné dražbé provedené podle jiného právního předpisu nebo v díažbě provedené exekutorem

podle jiného právního předpisu. JeJi zástavní právo, které vázlo na zpenéženém majetku, zapsáno

v rejsříku zástav, likvidační správce nebo notář vydá nabyvateli potwzení o jeho zániku.

List v|astnictví č. 328:

o Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro pozemek parc. č. St. 51/2. Povinnost k pozemku parc. č.

St. 51/l. Listina: Smlouva o ňizeni věcného břemene - bezlplaffiá pod čj. R V 5/1983 ze dne

20. l 0. 1 983, registrovaná 25. l 0. 1 983 (dražbou nezanikne).

8. způsob registrace dražitelů (účastníků dražbv)

Podmínkou účasti na elektronické dražbě na portálu wrvw.okdrazby.cz je:

a) registrace účastníka jako uživatele do elektronického dražebního systému umístěného na internetové
adrese www.okdrazby.cz a zísMní statusu ,rověřeného uživatele", a

b) přihlášení účastníka který je ověřeným uživate|em do dražby a jeho zápis seznamu úČastníkŮ draŽby,
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Elektronichý dražebni systém www.okdrazby.cz provozuje společnost APALEX s.r.o., IČ 26451671, se sídlem
Praha 6, Thákurova 550/l, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 83173 (dále jen administrátor), kíerá byla jako zprosťedkovatel dražebníkem mimo jiné písemně
pověřena ověřením registrace každého účastníka dražby a přidělováním statusu ověřeného uživatele.

ad. a) Registrace účastníka dražbyo jako uživatele www.okdrazby.cz

Účastník dražby se jako uživatel do elekhonické dražby registruje prosťednictvím žádosti - regisfiačního
formulaře umístěného na internetové adrese www.okdrazby.cz.

Uživatel je povinen vyplnit v regisřačním formuláři všechny požadované údaje. V opačném případě kjeho
registraci nedojde. Před odesláním registračního formuláře je uživatel povinen seznámit se Všeobecnými
podmíŇami dražebnika a administrátora, přičemž odesláním registračního formuláře uživatel současně
potvrzuje, že s těmito Všeobecnými podmínkami vyslovuje souhlas a zavaanje se podle nich řídit. Uživatel
odesliáním registračního formuláře současně prohlašuje, žetdaje, které při registraci uvedl, jsou aktuální, úplné a
pravdivé a že si je vědom povinnosti jakoukoli změnu osobnich údajů uvedených v registračním formuláři
bezodkladně písemně oznámit administrátorovi, kdy zároveň bere na vědomí, že za připadné škody vzniklé z
důvodu neozrámení zrrrěn údajů nenese administrátor, ani dražebnik žádnou odpovědnost.

Před ověřením úplnosti a správnosti žádosti o registraci - tj. vyplněného registračního formuláře ze strany
administrátora bude mít uživatel status registrovaného uživatele. Po ověření úplnosti žádosti o registraci - tj.
vyplněného registračního formuláře ze strany administrátora, bude uživatel vystupovatjako ověřený uživatel.

Každému účastníku dražby bude jako ověřenému uživateli přidělen identifikátor, což je bezSmamové
oznaěeni, kteréje účastníku ďražby náhodně přiděleno v rámci každé elektronické dražby, jž se bude účastnit a
které slouží k jeho jednoaračnému rozlišení. Po registraci každý účastník dražby obdrží prosřednicfuím
elekfronické pošty, ve smyslu ust. § 3 odst. l vyhlášky ě. l8l20l4, a ío zejména zákJadni informace o
eleknonické ďražbé, o způsobu prokánáni totožrosti účastníka dražby a způsobu složení dražebníjistoty.

F'yzická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazbv.cz prostřednictvím formuláře fizickí osoba. Po
vyplnění formuláře, uživatel, který je ffzickou osobou vytiskne vyplněný regisfrační formulář, nechá si na tomto
formuláři uředně ověřit svůj podpis a odešle jej doporučenlým dopisem na adresu administrátora: APALEX s.r.o.,
Thákurova 550/l, Praha 6, PSČ 160 00.

Po kontrole údajů Administrátorem bude Szická osoba informována e-mailem na adresu elektronické pošty
uvedenou v regisťačním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel (kdy u uživatelského jména se v portálu
zobrazi červená hvězdička) a o možnosti aktivně se účastnit dražby dle této dražebni vyhlášky a další ďražeb
Dražby.net s.r.o.

Právnická osoba se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prostřednicWím formuláře prár,rrická osoba. Po
vyplnění formuláře zašle právnická osoba vytištěný a vyplněný registrační formulář opařený uředně ověřeným
podpisem osoby oprávněné ji zastupovat spolu s originálem výpisu z obchodního rejsřiku této právnické osoby
či jiného veřejného rejstříku doporučeným dopisem na adresu administrátora: APALEX s.r.o., Thákurova 550/l,
Praha 6, PSČ 160 00. Po kontrole údajů bude právnická osoba informována e-mailem na adresu elektronické
pošty uvedenou vregistračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel (kdy u uživatelského jména se v
portálu zobrazi červená hvězdička) a o možnosti aktivně se účastnit dražby dle této dražební vyhlášky a dalších
elektronicloých dražeb Dražby.net s.r.o.

Výpis z Obchodního rejsťíku či jiného veřejného rejsřftu nesmí být starší ří měsíců od data vystavení.
Právnická osoba je povinna neprodleně písemně onámit Administrátorovi veškeré znény údajů vyplňovaných v
registračním formuláři, a to doporučeným dopisem na adresu adminisťátora: APALEX s.r.o., Thákurova 550/1,
Praha 6, PSČ 160 00 spolu s doložením originálu aktuá]ního rn_ýpisu z Obchodniho rejsťftu či jiného veřejného
rejsťftu.

Společné jmění manželů (SJM) se zaregistruje na portálu www.okdrazby.cz prosřednictvím formulaře
registrace SJM. Po vyplnění formuláře manželé vytisknou vyplněný registrační formulář, doplní v něm údaje
manžela/manželky, nechají úředně ověřit podpisy na tomto formuliři a odešlou tento vyplněný a podepsaný
formulář doporučeným dopisem na adresu administrátora: APALEX s.r.o., Thákurova 550/1, Praha 6, PSČ 160
00.

Po kontrole údajů bude účastník dražby informován e-mailem na adresu elektronické poš§ uvedenou
vregistračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel (kdy u uživatelského jména se v portálu zobrazi
červená hvězdička) a o možnosti aktivně se účastnit dražby dle této dražebni vyhlášky a dalších dražeb
Dražby.net s.r.o.
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a)
b)

spoluvlastnictví (sv) se zaregistruje naportálu www.okdraáv.cz prosťednictvím formuláře reeistrace sv, po

vyplnění formuláře spoluvlasiríci vytisknou 
"yprrě"ý 

.qrt.t 
"čhi 

formulář, nechají na něm uředně ověřit

podpisy a odešlou jej doporučenlim dopisem nu ád..*u ud-irrlstrátora: APALEX s.r.o., Thákurova 550/l, Praha

6, PSČ 160 00.

po koníole údajů bude účastník dražby informovátr e-mailem na adresu elektronické PoŠtY uvedenou

vregistračním formuláři o přidělení statutu gyěřený užiyatel (kqy l uživatelského jména se v portálu zobrazi

červená hvězdička) a o moáosti aktivně ," ,ieurt rřdruzby dte'tétb draŽební vyhláŠkY a dalŠÍ draŽeb DraŽbY,net

s.r.o.

Uživatel portálu www.okdrazby.cz je povinen si při registraci zvolit si uŽivatelské jméno, Pod kterým se bude

velektronic§ých drazbách.r.Áouitoú přihlašoá u ioa oi*z se bude &aŽeb ÚČastnit. lJŽivatelje Povinen

zdržet se lůivónijakýctrkoliv hanliqich, lxáňlivých, *tga-i"n e i zaváďějicich ozraČení auvádět nepravdivé

kontakbí údaje jako je e-mail či teiefonní eíslÓ, v opaěném ffiadě je administrátor_ 9nlivněn 
podle svého

uváženibuď registraci uživatele a j eho účet bez náhrad} zrušit anebo změnit j eho uživatelské j méno ,

ad b) přihlášení do dražby a zápis ověřeného uživatele, jako účastníka dražby do seznamu účastníků

dražby

pokud ověřený uživatel splní náležitosti stanovené zákonem č.2612000 Sb. a vYhláŠkou Č. 18/2014 (zejména

přihlásí se kelektronictj arazuc prosťednictvím portálu www.okdrazby,cz, složí draŽebni jistotu, Pokud je

'poáarranu, a předloží čestné próhlášení, že neni osobou vyloučenou z dražby), bude zapsan do semamu

ričastniku dražby a stane se účastríkem ďražby,

ověření uživatelé se mohou přihlásit k elektronické dražbě ode dne zveřejněné ďražby na portálu

www.okdrazby.cz až do zahájeni ďražby tj. do 16.8.2017 do 13:00 hodin.

9.Znůsobelektronickédražbvnaportáluwww.okdrazby.cz:

v sekci připravované dražby zvolte nemovitost, kterou chcete dražit,

Menu detail dražby ousahu.le veškeré nezbytné informace o dražené nemovitosti (fotograťre, PoPis, draŽební

vyhlášku, malecký poruá.il, termín ďražby,nejnižší podání, rnýši minimálního příhozu, informace pořebné

k úhradě jistoty a další údaje).
přihlaste se do dražby 

"o 
n.;'arirr., a§ vás dražebník mohl zařadit mezi schválené ÚČastníkY ďraŽbY a za9sat

vás do semamu účastníků dražby.
UpdŽÓiŇnŇi,--Š-prirrras""ím do konkrétní dražby nečekejte na samotný začátek draŽbY. 'Pokud se

nepřihlásíte pred zahajením, nebudete se moci ďražby zučastnit přihlášení v pruběhu dražby není možné!

Uhrad,te dražební jistotu bankovním převodem ei vložením jistoty v hotovosti na uvedený bankovní ÚČet

dražebníka. Informace potr.urre t unráac dražebníjistoty nalezretev Článku 6 této draŽební vYhláŠkY,

po pripra"i dražební jistoty na bankovní rieet Úzeuníka a splnění podmínek ÚČasti na draŽbě dle této

araÉetni vyhlášky jste-oprávněni účastnit se aktivně dtažby a činit podání.

V termínu pořádání ,u*otné ďražby se do systému přihlaste svým ůživ_atelslcým jménem a heslem, Dražba je

zahájena automaticky. ve stanoveném čase se přesune ". ,ók.. připravované dražby do sekce aktuální

ďražby. V tuto chvíli můžete činit podání.
průběh samotné elektronické dražby je velmi jednoduchý, intuitivní a přehledný, přihazovat můžete

tlačítkem provést .i"i-arni příhoz (r"ýie prihozu je stanovena dražebníkem) nebo vyplněním jiné částky,

i;J' e" příslušného okénka ,tpis"t" lartt u pn o^ (musí být stejná či vyšší než stanovený minimální

pŤfttoz,jinak se podaní s částkou menší než minimální přfiloznezobrazi a má Se Za to, Že nebYlo uČiněno),

kliknutím na tlačítko přihodit a následně potwzením, ž€ chcete skutečně přihodit, které. uČiníte kliknutím na

ttaei*o ,,Ano, chci u8init podani ve qýši . . . .." je podaní učiněno a zobrazi se jako nejvyšš.í podaní spolu s

Vaším uživatelshhn ;.Jrr"-, celkovóu částkou a uvedeným přesn;ým časem příhozu, Učastník dražby,

kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat nejvyšší nabídku, Tomuto

účastníkovi ďražby ," 
'nuui. zoúrazuje tlačíiko Dorovrrat cenÚ. Systém zfuoveí zobtaztlje historii Podání

všech účastníků dražby s přislušnými údaji,

10. čas zaháiení a čas ukončení elektronické dražby. během kterého lze zvyšovat podání

časzahájeníelektronické dražbyačasukončeníelektronickédražbyběhemkterého|zezvYŠovatPodáníje
stanoven v článku l této dražební vyhlášky. Dražba se koná, dokud účastnici ďraŽbY Činí vYŠŠÍ Podá'nÍ,

nejméně však do doby uvedene v eianku 1 této dražební v}hlášky. Je-li v posledních 5 minutách před

uplynutím doby, během které lze činit podaní, učiněno podání účastníkem ďraŽby,posouvá se Čas pro příjem

c)

d)

e)

0

c)

h)
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dalších podaní o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podrá.lú

5 minut, anižby bylo učiněno další podaní, příjem podání je zastaven.

Před uplynutím doby, během které lze zvyšovat podání (tj. i případné doby prodloužené způsobem dle
předchoziho odstavce), se zobrazují následující výzw a prohlášení:

I) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podání, zbývaji 3 minuty, je účasnríkům dražby
zobtazena rnýzva ,,Poprvé pro účastníka dražby (oaračení identifikátoru účastnika dražby, který učinil
nejvyšší podání)",

II) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během kíeré lze činit podiání, zbyvaj 2 minuty, je účastníkům dražhy
zobrazena qýzva ,,Podruhé pro účastnka dražby (ozračení identifikátoru účastníka dražby, který učinil
nejvyšší podáLrrí)",

III) v okamžiku, kdy do uplynutí doby, během které lze činit podaní, zbývá l minuta, je účastnftŮm dražby

zobrazeno prohlášení ,,Neučini-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podaní
naposled učiněné účastníkem ďražby (omačení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší
podání), udělím mu příklep".

IV) v okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena ýma
,,Poťetí pro účastníka dražby (ozračení identifikátoru účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání)" a
přijímrání dalších podaní je zastaveno. V případě, že na záklaďě sledování dosfupnosti adresy ve veřejné

datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému

www,okdrazby.cz v délce přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze činit
podání, minimálně o l hodinu. o této skutečnosti je licitator povinen bez zb5,tečného odkladu informovat
každého účastníka dražby najeho adresu elektronické pošty.

Po uplynutí doby, během které lze činit podání, udělí licitátor bez zbYečného odkladu přftlep účastníkovi
dražby, který učinil nejvyšší podání, čimž je elekhonická ďražba skončena. Na detailu dražby se zobrazi
informace o udělení příklepu, rnýše ceny dosažené vydražením a označeni identifikátoru vydražitele.
Informaci o ukončení dražby zároveň odešle licitátor každému účastnikovi ďražby na jeho adresu
elektronické pošty.

11. Způsob určení vvdražitele v případě podle § 47 odst. 10 a § 47 odst. 11 větv třetí ákona č. 2612000

Sb." o veřeinÝch dražbách

Elektronické losování bude na portálu www.okdrazby.cz spuštěno licitátorem v těchto případech:

a) Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebyloJi učiněno podání vyšší, roáodne licitátor
elektroniclcým losem o tom, komu z nich příklep udělí.

b) Učiní-li několik dražitelů současně stejné podání a nezjistí-li licitátor, kdo učinil podaní jako první, a
nebylo-li následně učiněno podrání vyšší, roáodne licitátor elektroniclcým losem o tom, komu z nich
příklep udělí.

c) Je-li některlý z účastniků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoven;ým příhozem vázán;
učinili podání ve stejné výši jako nejvyšší podá,rrí, udělí licitátor příklep jemu. JeJi těchto účastrriků
dražby - spoluvlastniků více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastniclcý podíl je nejvyšší. Při
rovnosti spoluvlasbriclcých podílů rozhodne licitátor elektroniclcým losem o tom, komu z těchto
spoluvlastníků příklep udělí.

d) Účastník ďražby, kterému svědčí předkupní právo, může toto předkupní právo uplatnit a dorovnat
nejvyšší nabídku. Pokud je více osob, kteqýrn svědčí předkupní právo, a dorovnali nejvyšší nabídku a
jejichž spoluvlastnickY podíl je shodný, pak je provedeno elektronické losování. Los roáodne o tom,
komu z těchto spoluvlastníků udělí licitátor příklep.

12. Termín up|atnění předkupního nráva a způsob sdělení rozhodnutí. zda ie předkupní právo
prokázáno

Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li je dražebníkovi listinami nebo
jejich úředně ověřenými opisy do zahájeni dražby, není stanoveným příhozem vánán; učiní-li tento účastník
dražby podrání ve stejné výši jako nejvyšší podáLrrí, udělí licitátor příklep jemu.
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Dražebník ďo zahájeni ďražby sdělí účastníku dražby který dokládá.,své předkupní právo roáodnutí, zda je

předkupní právo prokáza* u áoioz.no pro.tr.aniwl-á internetove aplikace na portálu www,okdrazby,cz,

13. Účast na dražbě

účastníkem dražbymuže být vždy stát, a to i tehdy, kdyby jiná 
9sob1 lvla 

z ďražby vyloučena,

účastnfty dražbynesmějí být osoby, tt"re ,r",oo'ňá" ,i"rY"", vlastnictvi a práv k předmětůry ďražby, osoby, na

jejichž majetek uyr p.orrras.'n ráorór, neuo irr-Ň..r;ni na*t na majetek takové osobY bYl zamítnut Proto' Že

její majetek nepostaeup t úhradě nrákladů insolvenčníhořizeni, a to po dobu 3 let od právní moci takového

;,*#ll§§XT#i:TŤilT,:iy, u "]:p 
by vdůsledku nabytí.vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít

k vyloučení, omezení 
""ťo 

ná*s.ní ňóspodrářské šoutěže; nikdo nesmí dražitzané,

účastnfty dražbynesmějí byt osoby, _kt.9 
*:l"žity a,J,ú"iji,t"tu, jeJi požadována,lv 9qakované 

dražbě ani

wdražitel, který způsobil zmaření předchozí ar-ůuv téhož piedmitu arazuy u téhož dražebníka; nikdo nesmí

úulit 
^ně. 

Dražit v dražbé,jejíž kontrolo" jr"" ňěř..i, nesmějí ani zaméstnanci příslušného živnostenského

uřadu a kontrolou dražby pověřeni zaměstnancí Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí draŽit za né'

úeastníky &ažby nesmějí být dražebník o.gu.riÁ;i.i a provádějící tuto draŽbu, Ósoba' jeŽ je jeho Statutárním

orgánem nebo členem jeho statutarnn o. .reuo;irrenĚ-organu, jeh9_zaměstnanec, licitátor, kterlý na této dražbě činí

úkony dražebnitu, u jat. *i správce k""kú;i p;á;uay, i'*uiaato' nebo nucený sPrávce' jsou-li nawhovateli

§!:ffi:* HffT#'#ffil"ffi'oroou, která je ve váahu k někíeré z osob (dražebníka organizující a

provádějící tuto dražbu, o.ouu, ;ez je jerro statutarním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo jiného

orgánu, jeho zaměstnanlc, tcitáior, ktelý nu áo dražbě eiňi utony dražebnfta) osobou blízkou, společníkem,

osobou ovládanou rr"uo o.oto,r, která s rri wori* koncern; nikdo nesmí ďraŽitzané,

pokud to povaha pr"a-et, dražby.revvtueďj" pripu,tna společná účast více účastníků ďražhy za účelem

společného nabyti preá,metu arizťv pod*inr.iu il"i;ilúč^ii na drazbe je, Že bude před zápisem společných

účastníku do semamu účastníků dražbyprearozÁ dražebníkovi eestné prohlašení.všechspolečných účastníků

ďražby,které bude obsahovat určeni budóu"i"ň pJirt n avydraženémpreametu dražbY,jakoŽ i zmocnění osobY

oprávněné společné teáráiq, na dražbě,$;;;;i;ktere bude op'utr.,,o uředně ověřen;ýrni PodPisY vŠech

společných účastníků řJuy.,s wjirnt9u *e.ni osoby oprávněné spóečné účastníky na dražbě zastupovat není

žádné omezení obsažené vprohlášení teusáú ď,uzav nebo vyplyvajici zjejich případné dohody vuči

dražebníkovi ani vueitretim osobárn uei*j. šp"r"eř,ieurtri"i araÁv óapoviááli zaultrad.o ceny dosažené

vydražením společně a nerozdílně,

14. Úhrada cenv dosažené vydražením

VydraátelemsloženádražebnijistotaajejípříslušenstvísezapočítávajívydražitelinacenudosaŽenou
vydražením.

zbyva!ícíčást ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen do 10 dnů od skončení dražby uhradit

dražebníkovi, neniri oete únon"nu jiná lh§ta Ě nnraou ceny dosažené vydražením,

Není_li cena dosaž ená vydražením vyšší než 200.000,- Kč, je vydraŽitel povinen uhradit cenu

dosaženou vydražením ihned po skončeni dražby (vkladem hotovosti na účet dražebníka),

Je-licenadosaženávydraženímvyššínež500.000,-Kč,je
vydražením do 30-ti dnů od skončení dražby,

Strana 13

D 161201,|

vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou

Cena dosažená vydražením muže být vydražitelem ullrazena:

(a) v hotovosti složením na rieet árazóunika eis',o učfiJ 107-4278'20267l0l00, vedený u KomerČní bankY a's''

pobočky u oto*oo"i, ř.i;ini symuol(všl ia.niinmry_ifu]: nebo rodné číslo účastníkadražby,

(b) v hotovosti v kance-l#i a.J.urrit u, ,u.iubiúi-ry-;;i iÝs) ia""tir'kační číslo nebo rodné ČÍslo ÚČastnika

dražby. Dražebník je oprávněn přrjmout rr"a"á,i po*" áo výše stanovené v § 4 odstavec 1 zákona č,

254l2O04Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změne zikona č.337l1gg2 Sb., o sPrávě daní a PoPlatkŮ, ve

(") ffiilff#?'flli'T'i& ye Rrllpěch účtu dražebníka číslo íuv L07-427812026'7l0l00, vedený,u

komerční banky a.s., pobočky v otomouJi],variabilní symbol (vs) identiťrkační číslo nebo rodné číslo

(o ;ffiffi$;ř:k"" na účet dražebnfta číslo účtu l07-4278l2o267l0l00,vedený u Komerční bankv a,s,,

pobočky u oro.ou.1 uu.iutilní symbol ry§iaentintační číslo nebo rodné číslo účastníka ďražby,



Bylali vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní zár-tky,je vydraŽitel Povinen uhradit cenu

dósazenou vydražením v plné výši v iermínu a splatnosti někter,_im ze způsobů uvedených v tomto bodě,

Ďražebnik jeiak povinen bezzbýeeneho odkladu po uhrazení ceny wátit vydražiteli záručni listinY.

Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením,

Úhrada ceny dosažené vydražením směnkou, platební kartou nebo šekem je nepřípustná,

Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictvi Předmětu

dražby k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel, ktery zmaíi| dražbu (neuhradil cenu dosaženou vydražením v termínu sPlatnosti), nenabývá

vlástnictví předmětu ďražby vydraženého ve zmařené &ažbě,

Je_li dražba mtaŤenavydražitelem, dražební jistota složená vydražitelem včetně jejího přísluŠenství se PouŽije na

náklady zmařené aražay. rona-Íi se opak"ovaná dražba, zučtuje se zbývajici Část draŽební jistotY sloŽené

vydrazitelem, kte{ý zpusobil znaíeni dražby, na náklady opakované dražby. Po úhradě nakladŮ draŽbY a

opakovane dražby ie ibyvajici část wátí vydražiteli, ktený způsobil zrraření draŽbY.

Vydražitel, který způsobil mraření dražby,je povinen navyzvini_ďražebnfta uhradit tu Část nákladŮ draŽbY,

kterou nepok yvá ďražebníjistota jim slózěna; to platí i pro naklady opakované draŽby konané v dŮsledku

znaření předchozí dražby vydražitelem.

Upozornění: Dražebník je oprávněn přijmout hotovost pouze do rnýše stanovené v § 4 odstavec 1 zikona Č,

25412004 Sb., o omezeni ptaieb v hoiovosti a o změně zákona ě.33711992 Sb., o sPnívě daní a PoPlatkŮ, ve

zrění pozděj ších předpisů.

15. podmínky odevzdání předmětu dražbv vydražiteli

Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví kpředmětu dražby, dle § 30 zák. ě.2612000 Sb., o veřejných draŽbách, je

dražebník povinen předat vydražiteti preamět dražby a listiny, které osvědčují vlastnicWÍ a jsou nezbYné k

nakládánt s předměfem dražíy nebo osvědčuj i jná práva vydražitele vŮČi předmětu &aŽbY.Jde-li o nemovitost,

piedavá pre'amet dražby 1ryaluzit.ti za u,alti draiebnika bývalý vlastník. O předání předmětu draŽbY bude
'sepsan protokol "předání prlametu dražby",kterlý podepíše dražebník, bývalý vlastrrík a vYdraŽitel.

ve*eré náklady spojené s předaním a přóvzetím předmětu dražby nese vydržitel do maximální qýŠe 7.260,- KČ

včeírě DpH (cestóvné nu ť t* předáni předmětudra žby + každá zapoěaá hodina makléře Při Předrfurí Předmětu

dražby), vyjma nadbyečných n*tuat vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo draŽebnika.

Neuezpeeiir<ody na_přeúďu dražby přecházi z jejího držitele na vydražitele dnem předaní Pře&nětu draŽbY,,.

týž d€npíecháŽi na vydražitete oaioveOnost zi šiodu způsobenou v souvislosti s předmětem draŽbY, Je-li

1rya.uzit.i v prodlení s převzetím předmětu dražby,nese neberp"čí škody a odpovědnost za Škodu vYdraŽitel,

Ňuxtuay nu ir.dá11ko pr"a-et, Úazay hradí vydražitel dle platného ceníku zveřejněného na www.drazbv.net.

předáni přeámětu dražby se uskuteční v pracomí dny od 8:00 do 19:00 hodin.

16. Upozornění pro wdražitele

Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katasťu nemovitostí si ponese v plném rozsahu vYdraŽite1

(správni pópiatek zanávrhna vklad vlastnického práva k předmětu dražby).

Daň z nabytí nemovitosti platí vydražitel, a to z ceny dosažené vydražením.

Dražbabude provedena pro lydražitele bezuplatně.

17. Závěrečná ustanovení

Tato dražební vyhláška byla vydána dražebníkem níže uvedeného dne a bude ve lhŮtách stanovených zákonem

č.2612000 Sb., o veřejných dražbách před zahájenímďražby:

(a) zveřejněna na internetovém portálu www.okdrazby,cz
(b) zveřejněna na úřední desce Obecního uřadu Malíč
(c) zveřejněna na centrální adrese - www.centralni*adresa,cz

io zaďana osobám uvedeným v § 20 odstav ec 5 zÁkona č, 2612000 Sb.

\
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(e) Údaje z dražebni vyhlášky budou uveřejněny v periodickém tisku určeném pro území územního
samosprávního celku, v jehož obvodu se nemovitostnachžai

Stejnopis dražebni vyhlášky uložený u dražebníka je podepsán nawhovatelem a dražebníkem, jejich podpisy
jsou uředně ověřeny.

volomoucidne // / á// v Litoměřicích dne

Mgr. Petr Elšík

17&/ř-
Dražby.net s.r.o.
V lasta Řezníčková. jednatelka notář jako soudní komisař

/,t&/
dražebník
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