C.

i.

1728X72:178-31

Usneseni
Soudni exekutor Mgr. AleS Bursa, Exekutorsky riiad Mlad6 Boleslav, se sidlem Palack6ho 267,2g3 0l
Mlad6Boleslav, povdieny opatienfm Okresniho soudu Semil ze dne29.5.2018, d. j.7 EXE 72012018 -24,
vedenim exekuce podle vykorrateln6ho not6iskdho zhpisu OstroZlfkov6 Vladimira - not6ika ze dne 5. 1.
20I 8, d. j. NZ 1 612018, N 15/201 8 ve vdci

opr6vnin6ho

GLENIAS House s.r.o., ICO: 04230787, se sidlem Wurmova 6141I,779

00

Olomouc

proti
povinn6mu

Marek Pavel, datum narozeni 6. 12. 1974, bytem Ohrazenice 264, 51I

07

Ohrazenice
pro 2 000 000,- Kd s ptislu5enstvim

vyddvdvsouladusust.$52odst.1a$69zilkona(,.l20l200lSb.,osoudnichexekutorechaexekudnidinnosti
jen "e.f.") a vevazbd na $ 336b zdkonad.99l1963 Sb., obdanskli soudni
i6d, ve zndni pozddjSfch piedpisri (d6lejen "o.s.I.") toto usneseni onaiizeni draZebnihojedn6ni (exel<udni i6d) a o zmdnd dal5ich z6konfi (ddle

draL,eb nf vyhl6Sku
DraZebnf jedn{nf se kon6
dne 31. 7.2019 v 14,30 hodin
v sfdle exekutorsk6ho f tadu na adrese Exekutorsk6ho riiadu Mladf Boleslav, Palack6ho 26719,293

0l

Mlad6 Boleslav

Podrobnosti o draZenfch nemovitostech lze nal0zt na webovych strfnkdch: www.exekutormb.cz.
Informace zt6to d,raLebni vyhld5ky jsou tak6 povinnE zveiejndny na PortSlu draLeb provozovan6ho
Exekutorskou komorou desk6 republiky, www.portaldrazeb.ci.

II.

PiedmEtem dralhy jsou tyto nemovit6 v6ci ve vlastnictvi povinn6ho:

-

jednotkad. 14113- byt(LV546)vbudovdd.p. 140 a14l-bytovr.i drim(LV459),vobciPlavy,d6sti
obce Haratice, na pozemku parcelni d.4512 - zastavdn6 plocha a n6dvoii v k.f. Haratice (LV 459), s podilem ve
vyii 47311935 na spolednych ddstech domu d. p. 140 a 141 bytovy dflm, v obci Plavy, d6sti obce Haratice a
pozemku parcelni a. 4512 - zastavlnd plocha a n6dvoii, vSe v katastrdlnim tizemi Haratice u Katastriilniho
riiadu pro Liberecky kraj, Katastr6lni pracovi5td Jablonec nad Nisou, Iisty vlastnictvi (,. 546 a t. 459.
Pt(sluSenstvf nemovit6 v6ci tvoif

:

sklepni k6je, piipojky domu: elektiina, vodovod,kanalizace a zemni plyn.
ITI.

Poiadov6 dislo draZebni jedn6ni: 1. kolo

IV.

Vfsledn6 cena draZen;fch nemovitfch vdci je 990.000,00

V.

VfSe nejniZSiho pod6ni se stanovi ve vf5i dvou tietin vjsledn6 ceny draZenfch nemovitych vici a jejich
piisluSenstvi, tedy dini 660.000,- Kd.

VI.

Jistota

Kt.

iini 50.000,00 Kd. Jistotu lze zaplatit bud' y hotovosti do pokladny soudniho exekutora nebo
platbou na fiet C. 5007.504546/5500, variabilni symbol 7218, specifickf symbol - Ri draZitele, jde-li o
fyzickou osobu, nebo Ii draZitele, jde-li o pr6vnicl ou osobu. k platbd na riiet soudniho exekutora lze

piihf6dnout jen tehdy, bylo-li pFed zah6jenim draZebniho jednfni zji5tdno, Le na fiiet soudniho
exel<utora doSla, DraZebni jistoty sloZen6 v hotovosti v kancel{ii soudniho exekutora budou nerisp65nfm
draZitehim vrdceny v hotovosti po skondenf draZebniho jedn6nf, draZebni jistoty sloZen6 na ridet
soudniho exekutora budou vr6ceny nerisp65nfm draZitelrim na jejich ridty.

ii

vII.

VEcn6 bfemena, vfm6nky a ndjemni, pachtovnf
draZbE nezaniknou: nejsou.

VIII.

YydraLitel je oprdvnEn pievzit vydraZen6 nemovit6 vEci s pFislu5enstvfm dnem ndsledujicim po
doplaceni nejvy55iho pod6ni, hejdiive vbak po uplynuti lhtity k pod{v6ni ndvrhfi na pFedraZek. Byl-li
v5ak pod6n takovf nfvrh nemovitou vEc s pifslu5enstvim lze pfevzit dnem niisledujicim po dni, kdy bylo
piedraZiteli doruieno usneseni o piedraZku. VydraZitel se st6v6 vlastnikem vydraZen6 nemovit6 vEci s
pifslu5enstvim, nabylo-li usneseni o piiklepu prrivni moci a zaplatil-li nejvySSi podini, a to ke dni vyd6ni
usnesenf o piiklepu. PiedraZitel se st6vd vlastnikem nemovit6 v6ci s pFisluSenstvim, nabylo-li usneseni
o pFedraZku prdvni moci a ptedraZek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydrlnf.

IX.

Soudni exekutor vyzj,v6 kaZd6ho, kdo m6 pr6vo, kter6 nepiipou$ti draZbu, aby je uplatnil u soudu a aby

pFedkupni prdva, kter6 prodejem nemovitlich vdcf v

takov6 uplatnEni prdva prokdzal nejpozdEji pied zahdjenim draZebnfho jedn6ni, jinak k jeho prdvu
nebude

pii provedeni vfkonu rozhodnuti piihlfZeno.

X.

Soudni exekutor vyzyvS kaZd6ho, kdo md k nemovit6 vEci nijemni di pachtovni privo, v;im6nek nebo
vdcn6 biemeno nezapsan6 v katastru nemovitosti, kter6 neni uvedeno ve vfroku VII. t6to draZebni
vyhl65ky, nejde-li o ndjemce bytu, vfmdnkdie, jeli soudrlsti vj'mEnku prdvo bydleni nebo opr6vnEn6ho
zv6cn6ho biemene bydleni, aby takov6 prdvo soudu ozndmil a doloZil ho listinami, jinak takov6 prdvo
zanikne pliklepem nebo v plipadE zem6dElsk6ho pachtu koncem pachtovniho roku.

XI.

Soudni exekutor upozoriluje oprdvndn6ho, ty, kdo do iizeni piistoupili jako dal5i oprrlvnEnf, a dalSi
v6iitele povinn6ho, Ze se mohou domdhat uspokojeni jinjch vymahatelnych pohled{vek nebo
pohled6vek zaji5t6nfch zdstavnim prfvem, neZ pro kter6 byl nal(zen vfkon rozhodnutf, jestliZe je

piihldsi nejpozd6ji do zahdjenl prvniho draZebniho jedndni a piihl65ka bude obsahovat ndleZitosti podle
$ 336f odst. 2 a 3 OSR. K pIihl65kdm, v nichZ vf5e pohled6vky nebo jejiho piislu5enstvi nebude
uvedena, se neptihlfZi.

XII.

Soudni exekutor upozorfiuje oprdvnEn6ho, ty, kdo do t[zenf piistoupili jako dalSi opr{vnEni, a da15i
v6iitele a povinn6ho, Ze mohou popiit piihl6Sen6 pohleddvky co do jejich pravosti, vfie, zaiazenf do
skupiny a poladi, a to nejpozdEji do 15 dnri ode dne zveiejn6ni ozndmenf podle $ 336p odst. I OSi., nebo
v t6Ze lhfit6 Ltdat,aby krozvrZ,eni rozd6lovan6 podstaty bylo naiizeno jedndni. K ndmitk6m a Zddosti o
jednfni udin6nfm pozddji se nepiihlfZi.

XIIL

Soudnf exekutor upozoriuje draLitele, Ze se piipouSti, aby nejvy55{ poddnf bylo doplaceno fv6rem
ziizenim zfstavn[ho prfva na vydraZen6 nemovit6 v6ci.

XIV.

Soudni exekutor upozoriluje osoby, kter6 maji k nemovitlim v6cem piedkupni prfvo nebo vyhradu
zpEtnf koup6, Ze ho mohou uplatnit jen v draZb6 jako draZitel€ a i,e ud6lenim piiklepu pFedkupnf pr6vo
nebo vfhradazp6tn0 koup6 zanikaji, nejde-li o pledkupni prSvo stavebnika k pozemku nebo vlastnika
pozemku k prfvu stavby, piedkupni prdvo vlastnfka stavby k pozemku a vlastnika pozemku ke stavb6
nebo zfkonn6 piedkupni prdvo, kter6 ud6lenim pifklepu nezanikaji. Piedkupni prfvo nebo vlihrada
zpltnil koup6 musi bft prok6zfny nejpozdEji pied zah6jenim draZby.

XV.

Soudni exekutor upozoriluje osobu odpov6dnou za sprdvu domu a pozemkul04), jde-li o prodej
jednotky v dom6, Ze se mriZe domfhat uspokojeni pohleddvky souvisejfci se sprdvou domu a pozeml<u
vfiii vlastniku jednotky, pokud tato pohledfvka byla uplatnEna u soudu Zalobou podle ddsti tteti a
jestliZe ji piihlisi nejpozd6ji do zahdjeni draZebniho jedndni a piihl65ka bude obsahovat nrlleZitosti
podle $ 336f odst. 2 a 3, s poudenim, Ze piihld5ky, v nichZ vfSe pohledfvky nebo jejiho piisluSenstvi
nebude uvedena, soud odmftne.

Pouieni:

Proti tomuto usneseni neni odvol6ni piipustnd

V Mlad6 Boleslavi dne 28. 6.2019

Mgr. AleS Bursa
soudni exekutor
Exekutorsky riiad Mlad6 Boleslav

se

Ověřovací doložka autorizované konverze z listinné do elektronické podoby
dokumentu
Ověřuji pod pořadovým číslem 120207411-100956-190704072117, že tento
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Marcela Davidová
Vystavil: Mgr. Aleš Bursa
V Mladé Boleslavi dne 4. 7. 2019

