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UsNEsEryi

J[JDÍ. vít Novozámsk]/, sou.lní exekutor Exekutorského uřadu Bmo město. Bretjslavská 73, 602 00 Bmo' pověřený
provedenim exekuce na zíkladě usnesení okesního soudu Ljtoměřice zE dne 1t'11.2005, čj. s Nc 7109/2005.3' keim byú
nďíq.| 9xe!iuc! podle pravomocného a \Tkonatelného rozhodnutí Městského soudrr v Bňě ze dne 23'0s.2oó4, čj' 67 

"Ro
l l258/2003-5 k uspokojení poh1edávky
opÍáWěného Home Credit a's.' se síďem Moravské náměstí 24918' Bmo, PsČ: 602 00, lČ: 26978636. práv. zas!. advokátem
JUDr. Vladimír Muzikď' ádvokál, se sídlem ÁK Havlíčkova i3, Brno. PSČ: 602 00. IČ| ó620]856
přoti povinDému Ir€na Němečková, bytem H|intrá 22, Litoméřice, PSČ: {12 0r' dát. nar. 29.11.l9ó8
za účasti manželr(ky) povinného JoséfNěmečelr' bÉem Litoměřicq Hlinná 22,PSČ:{12 01' dat. our.25.07.1965
pro pohledávku ve \"iši 20'820'. Kč s přis]ušemtvim
v]'dává

rrsnes €ní o íařízení dražebního iednání
- eleLtronická dražb a.

(dražebuí ryhláška)

I. DraŽební jednání se koná elektÍoniclq/ prosťednjcwím elektronického systému dražeb ná adrese dlaŽebdho serweru:

htlp://drazby.exekutornovozamsky.czl

Zabájení etektřobického draŽébniho j edná ní dne 16. červná 2011v 12:00:00 hodin.

od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit poďíaí. Dražba se koná. dohd draátelé čini podáni. Příklep blLde udělen draáteli
s nej\yššín Podaním' nebudeli v časovém horizontB šesli minu1 od posledního podá'ni učiněno q/šší přípustné poďání. Na průběh
lhůty jsou dJažitelé po uplynuti dvou minut upozolněni s1ovem 

"poprvé'., 
po uplynutí dalších dvou minut ilov1 ''podruhé.. s

poučením, Že nebude-lipo uplynutí dajších dvou minut učiněno \yšší přípustné podání, bude s1o\ry potřetí piiházov|áiiukoněeno'
v případě, Že draŽitelé neučiní ani ne,jnižší poďíní' bude dÍaŽební jednáDí ukončeno dne 17'června 201] v l2joo:oo hodin-

IL Předmětem dražbYjsou nemovitosti :
. pozenek parcela ]00/] o ýýměře 70 l2, zahruda, zěněděIskí, půdní Ío d, Íozýihlé chřóněné úzehí k.lt' ize,fti: Eli níj'
obec: Eli,|t,Ii okres: Liíoměřice' zapslino u KU pro ÚsteckÍj kruj, Kn|astnitní pÍacoviště Litotněřice na LV: s40.

shora uvedené nemovitost; tvoří jeden l.Lrnkční celek a budou draŽeny s příslušenstvím a součásmijakojeden komplex.

III. výsl€dtrá c€na dražených nemovitostí činí částku 14.0ó0,.Kč (slow| ČlnícttisícšedesátkonrnčesKrÝch)'

w. tlei@podá!! se stanoví ve \"ýši dvou třeijn \,^is]edné cen) nemo!,lroýi a jej iho pťis]usenslvi' práv a jiných nlajetkoqich
hodnot patřících k draŽebnímu ceiku 9'373.- Kč (slo\'y: Devěttisictřiýasedmdesá|tiikorunčeslých)-

v. vÝši jistot.v stanoví soudní exe|.utoÍ v částce 4.000,- Kč (slovy: ČB/řiÍisícekoÍunčeshich).

Jako &aŽitei se můŽe eiektronické dJažby účastnjt pouze osoba. kerá j€ Íegistrovmým dťaŽitelem pro dražby probíhající na
dražebnim serveru httDý/&azbv'€xekutořnovozamskv'cz/, jejiž totožnosl by]a ověřena (veriÍ.ikovárl-a), k Éó dražbě 

-se 
Ila

d{aŽebnim seÍveru hitplkL@bYrxekutornovozamsk1 czl piihlási a zaplatí draŽební jistotu ve Úši a zá podnínek stánovených
touto dÍaž€bní \,yhláškou'

zájemci o koupi dražených tremovi.ostíjsou povirai se zaťegistrol'at do systén elekronických dJažeb na a&ese djažebního
serveru hEu/d&Zby'9čakÚo!1ovozamskv.czl nejméně 3 dny před za}Líjenim dJ.LŽby.
oi'ěření totoárosti je moŽno provést 1iemi způsoby:

a) elektfu|,iclll - z?.|áním e-nrailu sp1a1ným zaťučeným elel$ronichým podpisem, kte.ý splňuje poŽadavlq, ust. $ 2 zjkona
22,7nB,00 sb.' o e]ektronickém podpis!' nejméně tři dny piede dnem záhájenin draŽby (pro luto moŽnost je nulné mít platný
L.valifikovaný certifikát \,yslavelrý celtifikačnl autoÍitoL] _ 

'k\ aliÍikovanjn poskyovarelem certiÍikačních sluŽeb jsou] Prvni
ceňifikační auloÍita a's.' ]Č: 26 43 93 95; Česká posia s'p'. 

'Č: 
47 | ] 4q 8]; e|dentit} ÍLs'' IČ: 27 l ] 24 89) na emailóvou adresLr

i.ka!$oya@soudltexekÚori' czl
b, zosu,,ímÍoÍmuliře (íornulď k dispozici při registraci ájemce na dražebním serveru hÍp://d&zby.exekutomovozarnskJ'czl)
s úředně ověřenjfi podpit.?,n do sidla Exekulorského uřadu Bmo - město, JUDť. Víta Novozámského, Bratislavskí 73, 6ó2 0ó
Bmo; v tomto případě je nutné dontčeúí nejméně j pracovní dny přede dnem zahájenim &ažeLniho jedn.íni, nebo v téŽe ihůtě
osobně v síd1e uřa&l soudÍLího exekutoía ]IjDÍ. víta Novozámského, Bťalislavski 73. 602 00 Bmo; v případě lyužiti tohoto
zpusobu p.á\,i1ichimi osobami je nutné přiloŽt oíjgiftí výpisu z obchod!ího rejstříku nebo jeho uředně o;ěieno; kopii' které



nesmí být ke dni konání této dražby starší šesÍi měsicůj v případě Zastoupeni je Zástupce dražitele povinen přiloŽil plnou moc s
iliedně ověřenými podpisy;
c) osobní návštěuou Exekutorského úřadu BÍno měslo, JUD|' víta Novoámského. Bratislavská 73, 602 00 Bmo (totoŽnosi
bude ověřena dle pláiného doKadu totožnosti; v připadě qJuŽití tohoto způsobu p.ávniclc.ými osobami je nutné přediožit Íalié
originál ýýpis z obchodniho rejstřihl nebo jeho Úiedně ověřenou kopii. Řeré neimí bý ke dni konáníléto draŽ;y starŠi šesti
měsicůi v případč Zasloupení je Zástupce draŽiteIe povinen předložit pInou moc s tťedně ověřenými podpisy).

Zájenci o koupi dJažených nemovitostí, kteřj jsou registrovanými dražiteli, jqjiclž totoŽnosr byla ověřena' a k této dražbě se na
draŽebním serveíu hftn://drazby.exekutornovozamskv'c7] přihlasí, jsou povinni Žáp]atit jis|otu pied zahájedm elektronické draŽby
buď !L!p]t9yasj! do pok]ady soudniho exekÚora, e t.o Y předýihu nejíozději j€den af,leoyalden Dřed€ dtrem z'hái€ni
el €ktronického dr!žebního j€dnání v Úokladní(h bodinách soudního exekutor! (pokladní hodiny;.ou 

^"iqne$ 
*

infomační tabuli soudního exekutora a na weboÚch stránkách Í'11,'u,'exekutomovÓzamsirv-cz)' po té jiŽ ;ebude n,ožno šloz,t
dražební jistotu v botovosÍi do pokladny soudního exekuÍora' nebo Dlatbou nI| účet sorrdníhó exeiutora vedený u České
spořitelny a.s., ě.ú. 20518.í2389/0800, variabilní symbol bude přidělen každém řegisbovanému a veřilikovanému dražiteli,
který se k dřážbě přihlásí' individuálně. Platba musi bý1 provedena pod přiděletrým variabilním symbolem s uvedenÍm
specifického symbolu' kterým bude v případě právnické osoby je.jí identiflkační číslo a v případě orzické osoby její rodné číslo'
Do detailu platby nebo zprálT pro přijemce uvede zájemce ,,dIažební jistota...

Kplatbě n3 účet soudního exekutora ]ze přihlédlo[t jetr tehdyl byloJi jedetr pÍacovní den pře.le dnem zahájením
elektronického drážebního j€dnání zjištěno, že Da úč€t sou.lnfuo exekutoŤa tAké došlá' Z těchlo důvodťr je vhodně, abyjistotu na účast při elektronické draŽbě nenovilostí skládali na pokladnu soudnjho exekutor4 či na účet soudního exekÚor;
v předýihu nejméně l0 dnů, aby nedošlo k piípadným neslovna]ostem V ráficj bánkÓvních pievodů. Zájenci o elektronickou
draŽbu j sou poviruli pied zjiáj enín dražebního j ednaní přokázat .ltu adu stanovené j istoty

\.[. PŤáva a ávády spojené s nemoYitostmi: Nezjištěny.

vII. Závady' které prod€jem nemovitostí v dražbě nezaniknou jsou ltcná břemena. o nicM to Stanoví zvláštlí předpisy.
nájem bÍů a další věcná břemena a nájemni práva, u nichŽ ájem spoiečnosii t}Žaduje, aby nemo\.itosl za!ěŽova]a i nadáte ($
336a odst' 1 pism' c) o.s'ř'): Nezjištěny.

vlll. vydraŽite|je opúvněn př.Ýzit !-draŽenou n€movíost s piíslušenstvim dncm následujicin] po qdáníUsneseni o přiklepu o tom je v'vdlaŽitel
lovindn lyroančt soud!ího erťkutora'
vydÍýjtel se ýává v]astnikem qdÍaž.né nemoviroýi s piisluŠ.trývim' úabÝLo-ii Ňnes.ni o piik]epu plávní eoci a zaplalil - li rcj\)šŠi pod]íůi' a rc kedni rydár! usncseni opřiklepu($ j3ó1odý'l a 2 o's.l )'

lx. soudni erekuLor upozorňuj.. Že pii roarhu podýa\' se mohou opúvnúý. ti. kdo do iízeni pi'sloupj]i]ďo drtlší opdvíční. a da]Ši !čiitelé
poviméIo dománal LBpokojcni j j!ých qma]ralehJ.ch poHedávek nebo poNedávek zajištěnýcn zásnvniŤn pnív€m, neŽ Eo L1€É byl miiren !ýkon
.ozhodnuti' jest|iže je přihlásí n€jpozději ] př'.oÝni dny předé dn€n zahájením €lek1ťonického dÍ.ž;bního jet"ani 15 ssoo'oost' t pism. 4o.s'ř'), j €suiŽ. v přihlášcc uvedÓu výši poh]edávly a jejjhÓ Příslušensv' a prokaŽoFli je piís]ušnýfui listnufoi' ý této |h'iiě .u"í být PiihHšúpohhdivky soudníň! éÍekutorovi doručen'' K Dřihláškán. v ni.hŽ!Íšě ooh|edávky;ebo jejíbo Dřisl!íelltví í.budé uý.de.á;e ;€Úřihliží
G i36í o.s.ř.l Pii]'áš]g věiitelú pos[J1uji d.]ši inibmlace lávady váaouci m Nmovitoýi jsou ji' Ú..ny) o lon! do jaké mjry je nemoyitost
za'lluŽena a co mohou jed'ol]ili věři!.]é očekávat od ro7rthu' tcdr vjakém lozsahu budou uspokojed' PřiblaŠka je podáim urč.!ýn soufuin;
exehnoíov' a m.]sí vedl€ obecných náleŽilosti obsahoval Ó2nače!í Ýěřitel €n Up]alňoýané poh]edávky aj€jÍ yýši s pil,tus"nstuim te oni arazelnit'ojednáni Z Doyi!!!o!!i!I!l! Dohl€dávkv llstiDlni íIýne oož,{|aýek. žé tltÓ liŠtinv ĎUsí bii DiiDoi;n}, k rřihlášc€ voriÉinále. v
úředně'nvěře!é koDii či ý koív€rťované PÓdobě kv4tifikoý.né listin)', popřípadě předloŽery soudnifuu exekutorovi nejpozue;; pi"a 

"i^k vlaíni ďaŽbě' oPoŽdětré pijt áŠl9 soudni exel.ulo| odn'lne' sÓUdni ex€kutor r.azjaá věřitel;- k€řÍ iiž eY€kutořovi d.;;čiIi ;v; nřihiášku

x, soudní exekutor q4.Ýá opráÝněného a ty, kdo p'řistoupilido řízcni jako dn|ši opr;vnoů a ostatoi vciit.le poýinného, kt€řÍ poŽtdují
usPokoj€Íí svých pohledávek při roarhu Podý'tv(s.}J6ío.s.ř.),abysoudnimuexekutorovisÍlělili,zdlŽá.tajízap|'cenísÝých pÓniedáv.i.
a upoz.rňÚj€' Ž€ í€požádají-li o záplacení př.d zghíjéÍín el €ktroíického drlžébíího jednáíi' může Yydř;it"i or'r' po'i".ci" 

',rri 'l.přeÝít (s 336g o.s.ř.).

xI' soud'í exetulo.lyzivá kaŽdého kdo ňá púvo. |1eré nepiipouŠlj ďaŽb! ($ 2ó7 o.s'i'). abyje up|a i] u soudu a ab'\,lako!é uplatnénípÉva
p.olrízal nejpozdčj i pied zanájenim el.kronického dúŽebniho j efu:d, a upozol'|lje. Žeji!ď Njeho pnivu lebude při pro ve den i €xekL!c.. přihljŽe;o

xll' soudli .aekulor upozornuje osob}' he.é maji knemovitosli předkupní právo, Ž. je mohou lp|atnirjen v olcktronic\é dražbě jako draŽi|elé'
Pied|TpnÍprávo k lydnŽenó nemovitosti Zaniki dneň' kleďm se sta|vydru iteljejim rlasLliken,
Hoďáti někdo uplalni1 přj e].kronické dlubč své přeďupni plávo' InL]si ]e p|ok'.l n€jpozději ] pÍácovní dny přede dneň záhájenin
€leL1roÍického dražebnÍbo jednání (s 3360 odsi. l PÍsn' g) o's.ř.)' Y1éto lhů!ě musi bý LDlahénj pieďupniho pr;va vČel!ě dukÚr] ijenÓ
prok]izííi doručeno soudnimu exekulorovi' Soudni ex.kutor po za]rájcní eleklronické driŽb} Iozhodne osnese!ím Zdaje předkupni plávo prok&iino
Prcti tomuto usneseni neniodvolánípřípuí.é' Toto lsndscnibude zveiejnéno pii zaháj en( e|ekronické drŽby oFline r, etektronicrcm sysremuďazeb
na ldrese http'/ďŽbv Čxe|atomovozmskv'cz/
Nezaplaí-li v} ďaŽilel nej1)ŠŠí podánj ani v doda1ečúě uČenč lhLrl.' soudni exekulor miidí opěiovnou draŽbu ($ 3j6Dodý.2 o's.l')'



č.1. oso nx slzslos - ror
XIII. Ja(o.lúŽilelé nesmíl),supoval soudci. změsmáci soLldú. sondni ex.húořj' zančstldci soudních ex€ku..' *"*ý ..:5T*;.1.:(piipadnč býÝalý ÍnaoŽe|(ka) poÝimélro, pokudjsou posliŽely ne.roÝitoslidosld ve společDénjměni nDŽelú, vydr'í;luled;ný v $ ]].n] odí' 2o' ' r '  d. i ' '  Ú V nob\ | j  \éc'  htď| /\ |J.L,!  pÍ: i\  |  prcop'

Xlv. v2heden k tomu, Že o,s i' alie,i neupraluje bliŽší infomace a podrcbnosli oh].d!ě droŽilele' rycháa soudnlexekutor subsidiámě ze zákona č,2ó12000 sb'. Zikon o veiejných dráŽbách' k1crý draŽebnikovi ukládá poviMoý' že osob)' a věci msi býl oznacoýey zpusoben wlu.uil.lm le|ichzámé!u' U i,'cké osoby musi 'jí o Lakovó oóa..ú here j.dnoaačně ry]učuj€ záměnu osob, prieemŽ nczporn)bn],il"j. 
'l."i;'ri"l"l.:i,'"ářiislglizické osoby' keré vŠak podléhá z\']áííimu rcŽimu' Y piipadě dEŽty n€novÍtoýi kalNllá]ní |ťad !j-Žadu]e id.fiiri[aci v'r'Úďllel. jeho;od'G

čjsleň' Z lohoto důvodu je v dúzeb!í práxi v rozporu s. zá'(onmr m ochimu osobnícl ta4.i ot"1*te' z'" 
'l''i.ta 

o,"l" 
'" l"ir."^"e"ilJ"".ri*i'i"s\l'Ď rodnýn či9enr' P.o zpracováni1échlo údajú p|alj zy|ášhiréŽiD dle zikona č' ]0l/2000 sb'. o'oclÚÚě osobnícl i'o"ja' Ňu,atr"ae 

'1's. 
*á.iJskll €čnos soudni exekLllor pouíle !Šecfuiy draŽilele. Že bude pro jejich regishaci qŽadÓVlt siě]eni .odného čis]u';ní roa.' 

'1rout"o; ' 
o-zt,,-(nelýká se p!ívnjcLich osob ja&o ď'ilelú)' Při samot!é dJaŽbě nemo\.noýÍj iŽ rlraŽÍeié o télo sku1ečnoýi lebudou soudním exe]iuto;em poučoÝáni,

xv' v syýém! elehronicrych dJaŽcbje 4ameían přesný Časjednot|iÚc} podá!í' a t&ljŽ nemůŽc býL učiněno sňodft poďili Da1Ší podáni ledvtnusj bj,1 vŽdy vyŠŠi'.jilJk k něm! rcbude pilrlíŽelo Jedíolln'á podliní se zvJ\Úi ..i-'itne o l'ooo'.rt' ro n"pr"u p.á .r'.zi'"L' L.i|.. ,'liiIpiedk'p.i právo' 1l1o jsou pied udě]ením piik]cpu Systémm qryý'nj k vyuŽití pni!:a up]atln piedllpnj púvo za do;Žcné.íejwšši poáá!i' 
,

xvl' Usíesení o udě|eni přiklepu bude zveiejDčno nás].dLljici placovni del po uděleni piikiePu na.lektlon1cke úied!i desc€ Soldního exekutora nasÍance $aN .xekxtomovozl|nrq/'cz Ý sek.i 
'osLa1ni zvelej ně^é dokmenly. ({] 336o odst l pisfu' e] o's't.).

xvll' NálníLf proti udčleni přikl.pu vfdloile]i ize LLplatnil v časlvén horizonfu p.ti íninu1 od s)rstémového prohliišeni ,.potietí"' o lomlo jsouúčashici drŽby v systému elekronické dražby !),rodmčni ontine (\ 3360 odí' l pís;' h) o's'ř,] v itipaai, ze tuoou namittcy ploi mel*i |r*i"i"pod.iny' roáodne o nich soudnj ex.kutor qlNýnifu, kcré ZveřEní.vsyýénÚ;l €k.oni.ké í"zu)''.rona o.'a* *"a.i'r' i-"l*"* i'':.ii[yshleúány důvodnými, pokr.uie elektlonická ďaŽba vy^l.oliitrjn pledposiednjho podánil v opačnén piiÁdě soudní exeku1or uděli piik]ep.

Ú.6úici'draŽ.bníh! jednáni' k1elí nenraji piísfu| k datové siii'inteňet Nbo Íeylasl'i Z'Jízeni po1iebné k pnpo]en' mohou po pledchozi domlÚvév}'úil k účstj .a draŽbě zďiz-cni v sidl. exe|ulo*kéio úřadu JUD.' Vía NoYozánrskél'o snriiouJJ}:. go: Óo s,"", v ti-i" prlpuoe:. 
'*"epoŽádat o ÚnoŽnčni přishlpu íejméně dvě lodjíy před zanájenin dn'.bnihojednáli'

/pozn': Prohlídka .lrržeoé n€movitoýi n€ní orqáDizoYína, zá.ienci s. n0hou s nemoYitostmi indiÝiduálně s.známit. B|'žši iífornac. j €moŽrmt zjistit nah|édnutíh do zná|eckého posudk! po př€dchozí domluvě vsídtc soudliho ex€kÚtořa JUDř' víta Novozánskóh;,Exekutořský úř!í| B.no - město, Bratislavská 7]' Brno 2. poschodí/

P o u č e o í: PJoti tomuIo usnesenr |ze podnt odvo|lní prastředníctýín solktního exeku|an do 15 dnt| odjeho doručení ke
l .JdJ1\e" l1u soJdu \ U' 'í ||"d l  abem. p|.emn.. rojmo'

odvoláníjen proti \"ýfohllll uvedeným v bodě l-' ll'' Vl.. Vll]'' lX'' X., x., XlI.. X '' X]V', XV., X\1.'
X\,]l. n€ní přípustné.

V Brně dne 25'04.20l t

Mgí. .Iena Kalistová
exekutorshý kandidát

pověřený soudnínr exekutolem
JUDr' Vítem Novoámslcjm

Exekulolshý ťliad Brno - něsto
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