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USNESENÍ

 Soudní  exekutor  Mgr.  Tomáš Voborník,  Exekutorský úřad  Pardubice,  se  sídlem  9.  května 215,  533 72 
Moravany, Česká republika pověřený k provedení exekuce Obvodním soudem pro Prahu 10 dne 11.09.2015 pod č. j. 
54 EXE 5512/2015-20
proti povinnému: SUN EU s.r.o., se sídlem Pod altánem 2406/48, Praha 10, IČ: 26124793

na návrh oprávněného: Mirah Style s.r.o., se sídlem Pod altánem 2406/48, Praha 10 - Strašnice, IČ: 02446014

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši  4 000 000.00 Kč, a povinnosti uhradit 
oprávněnému náklady v exekučním řízení a soudnímu exekutorovi náklady exekuce podle ust. § 52 odst. 1 zákona č. 
120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen "e.ř."), § 69 e. ř. a  § 336b zákona č. 99/1963 Sb. z., (občanského soudního 
řádu, dále jen "o.s.ř.") k provedení exekuce proti povinnému r o z h o d l
t a k t o:

Soudní exekutor vydává tuto   DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU:

I. Nařizuje  se  dražební  jednání,  které  se  koná  dne  20.06.2016 na  adrese  ul.  9.  května  215,  533  72 
Moravany, Česká republika od  10:00:00 hod., tj. v sídle Exekutorského úřadu Pardubice, ul. 9. května 215, 
533 72  Moravany.
Podrobnosti o dražených nemovitých věcech lze nalézt na adrese:  www.exek.cz v části označená jako „DRAŽBY -  
NEMOVITÉ“ Informace z této DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY jsou také povinně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový  
el. přístup na Portálu dražeb Exekutorské_komory České republiky, na adrese:  www.portaldrazeb.cz.

II. Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: 
• pozemek st.p.č.124/2 na kterém stojí stavba č.p. 54 jež je součástí tohoto pozemku, pozemky p.č.  

128/2,  128/3,  128/4,  128/5,  128/11,  128/12,  128/13,  128/14,  2413,  2422,  vše  zapsáno  na  LV 34 
vedeném pro obec a k.ú. Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou- 

Nemovité věci mají příslušenství, které je tvořeno: 
• přípojky  inženýrských  sítí  (voda,  plyn,  el.  energie,  kanalizace),  zpevněné  plochy,  venkovní 

architektonické prvky vstupní brána – zábradlí, travní porosty.

Předmětem  dražby  není  technologické  zařízení  kuchyně,  nábytek  a  vybavení  restaurace  a  bytů 
(mobiliární inventář).

III. Pořadové číslo dražebního jednání: 1. kolo.

IV. Výsledná cena dražených nemovitých věcí je 4.000.000 Kč.

V. Výše nejnižšího podání činí 2.666.667 Kč.

VI.  Jistota činí  2.000.000 Kč.  Jistotu lze zaplatit  buď v hotovosti  do pokladny soudního exekutora 
nebo platbou na účet č.ú. 215 517 648 / 0600, variabilní symbol platby 130815, specifický symbol – 
RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet 
soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, 
že na účet soudního exekutora došla.

VII. Věcná  břemena,  výměnky  a  nájemní,  pachtovní  či  předkupní  práva,  která  prodejem 
nemovitých věcí v dražbě nezaniknou: nejsou.

VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím 
po  doplacení  nejvyššího  podání,  nejdříve  však  po  uplynutí  lhůty  k podávání  návrhů  na 
předražek. Byl-li však podán takový návrh nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem 
následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává  
vlastníkem vydražené nemovité věci  s  příslušenstvím, nabylo-li  usnesení  o  příklepu právní 
moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Lhůta k zaplacení 
nejvyššího podání, která počne běžet dnem právní moci usnesení o přiklepu, bude stanovena v 
usnesení  o  přiklepu.  Lhůta  nesmí  být  delší  než  dva  měsíce  (§  336j  odst.3  písm.a)  o.s.ř.).  
Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku 
právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

IX. Soudní  exekutor  vyzývá  každého,  kdo  má  právo,  které  nepřipouští  dražbu,  aby  je  uplatnil  u  
soudního exekutora a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního 
jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo.
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X. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek 
nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí,  které  není  uvedeno ve výroku VII.  této 
 dražební vyhlášky, nejde-li o nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení nebo 
oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil 
ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem 
pachtovního roku.

XI. Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další 
věřitele  povinného,  že  se  mohou  domáhat  uspokojení  jiných  vymahatelných  pohledávek  nebo 
pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je  
přihlásí nejpozději do zahájení prvního dražebního jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti 
podle § 336f odst. 2 a 3 OSŘ. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství 
nebude uvedena, se nepřihlíží.

XII. Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další 
věřitele a povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení 
do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1 
OSŘ,  nebo  v  téže  lhůtě  žádat,  aby  k rozvržení  rozdělované  podstaty  bylo nařízeno  jednání.  K 
námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.

XIII. Soudní  exekutor  upozorňuje  dražitele,  že  se  nepřipouští,  aby  nejvyšší  podání  bylo  doplaceno 
úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci.

XIV. Soudní  exekutor  upozorňuje  osoby,  které  mají  k nemovité  věci  předkupní  právo  nebo výhradu 
zpětné koupě, že ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní  
právo nebo výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo 
vlastníka  pozemku  k právu  stavby,  předkupní  právo  vlastníka  stavby  k pozemku  a  vlastníka 
pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, která udělením příklepu nezanikají.

Poučení: Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné (§336c odst. 5) o.s.ř.)
Jako dražitel nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutor a zaměstnanci soudního 
exekutora, povinný, manžel povinného, vydražitel uvedený v § 336m odst. 2 a ti, jimž v nabytí věci  
brání zvláštní předpis (§ 336 odst. 4 o.s.ř.).
Fyzická osoba může dražit  jen osobně nebo prostřednictvím zástupce,  jehož plná moc byla úředně 
ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v  
§ 21, 21a a 21b o.s.ř., které své oprávnění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich 
zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena (§ 336h odst. 1, 3 o.s.ř.). Totožnost fyzické osoby bude 
prokázána  občanským  průkazem  nebo  cestovním  pasem,  existence  právnických  osob  výpisem  z 
obchodního rejstříku nebo jinou zákonem stanovenou úřední listinou, dokládající právní subjektivitu 
právnické osoby.
Vydražitel,  který nezaplatí ani v dodatečně určené lhůtě nejvyšší  podání,  je z účasti  v další  dražbě  
vyloučen  (§  336h  odst.  4  o.s.ř.),  a  je  povinen  nahradit  náklady,  které  soudnímu  exekutorovi  a  
účastníkům vznikly v souvislosti s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil 
nejvyšší  podání,  a,  bylo-li  při  dalším dražebním jednání  dosaženo nižší  nejvyšší  podání,  rozdíl  na 
nejvyšším podání (§ 336n odst. 1 o.s.ř.). Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem.
Nepostačuje-li  k  úhradě dluhů složená jistota,  podá soudní  exekutor  k vymožení  potřebných částek 
návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proti takovému vydražiteli. 
Soudní  exekutor  vyvěsí  v  den  jejího  vydání  dražební  vyhlášku  na  úřední  desce.  V  odůvodněných 
případech může soudní exekutor dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnit v celostátním 
nebo místním tisku, popřípadě jiným vhodným způsobem.
Soudní exekutor žádá obecní úřad a katastrální úřad, v jehož obvodu se nachází dražené nemovité věci, 
aby tuto dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce.

V Moravanech 18.05.2016
Doručování: 
Z1 (ISDS:) oprávněný,povinný,  osoby, které do řízení přistoupily jako další oprávnění,
 osoby kterým svědčí předkupní právo, jiné věcné právo, nebo nájemní právo k draženým nemovitostem, 
 osoby které přihlásily své vykonatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem na 
         dražených nemovitostech 
ISDS: FÚ a OÚ (MÚ) dle sídla či bydliště povinného a umístění nemovitosti, katastrální úřad, OÚ obce s rozšířenou
 působností a OÚ obce dle umístění nemovitosti - adresáti se žádají o vyvěšení na ÚD, OSSZ a zdravotní pojišťovny
ISDS: Kooperativa pojišťovna a.s., Česká pojišťovna a.s. (ústavy pojišťující povinné smluvní pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci) 
Vyvěšení:  Úřední deska Exekutorského úřadu Pardubice (KC) 
Uveřejnění  www.exek.cz, www.portaldrazeb.cz (IT technik EÚ)

                                                           Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor     
                                                                      Exekutorský úřad Pardubice
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