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Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská
Soudní exekutor JUDr. Ji

9,326 00 Plzeň
tka wolfová

íeI.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 ]42, e-rnail iexekutor.cotrl

Číslojednací: l06 Ex l033/t8-1l5
Číslo jedrrací opr.: 126406l

II S N E S E N Í

soudttínl exelttttot,etrl JUDr..litl<otr Wolíbvou se sídlenl lladyňsl<á 9.326 00
Plzeri. jenž byl pověr'ený provedenín exel<ttce na záltladě povět'etrí exeltr,ttora li.jejírnu provedetlí čj.22EXF,
36012018-1l. ze dne 23,04.20l8, které vydal Ol<resrlí soud v Nytnburce . ltterýnr byla rrařízena exekltce
k návrhLt
oprávněného: Dragon Internet a.s., Pod Loretou 883, 29306, Kosmonosy,lČ ZlZSlg00, zast. Mgr.
Pavel l'ernickÝ, advokát, nábřeži Karla Houry 180, 31201, Sušice
prrrti pr,rvinnému: IVANA ŠlnCHrOVÁ, Spo.jovací 1313, 28924, Milovice, nar.08.09.1972, IČ
881 l8843
lt Lrspoltojerlí polrledávlty oprávněrtélto ve výši 755,53 Kč s příslLršenstvíln

rozhodl podle ustanovení § 336b zákona č.99l1963 Sb., občanský soudní r'ád (dále"jen.,OSŘ"). ve spojení
s ustanovenítn § 52 odst. 1 zál<ona č. l20l200l Sb., o soudních exekutorech a exekuční čittttosti (exekučrrí
r'ád, dále jen ..EŘ"), a dle ustanovení § 69 EŘ

takto:

K prodeji nerrrovitých věcí povinného postižených exel<učnírn pt'íkazern soudního exekutora číslo l06 EX l033/l8-29,
kterýrrabyl právní nroci drrenr l7.05.20 l8senařizujeclražebnijednárrí (dražba)akjehoprovederrísevydávátato:

DRAŽEBNí vyrrlÁŠrl _ ELEKTRoNIcKÁ lnAŽgn
V souladu s ustatloveníttt § 336b OSŘ se nat'iztrje jednání lt provedení clražby nenrovité věci povinnélro:

I. Nařiztrje se první dlažebni jednání. které se koná elektronicky prostr*edrlictvínr elektronickélro systétnu dražeb na
ad rese:

www.exdraZbY.cZ

Zahájení elektronické dražby,: t3.05.2020 od 09:00 hodin (od tohoto okanržiku mohou dlažitelé činit podání).

Ulrončeni dražby: Dražba se koná. dol<ucl dlažitelé činí podání (§ 336i odst.4 OSŘ) nejrrrérrě však do l4.05.2020 clo
09:00 lrodin (nejčasnější nrožný okarnžik skončení dražby). Bude-li v poslednich pěti nrinutáclr před statloverrýrn
ol<anlžikertt ukončení dIažby učiltěllo podání tná se za to, že dražitelé stále činí podání a ol<anlžik ul<ončerrí dražby se
posouvá o pět mintrt od okarrržilrrr učirrění podáni. Budotr-li poté činěrra další podání. postup dle pr'edchr2ející věty se
opakLrje. Uplyne-li od posledního učirlěrrého podárrí pět trrirlut, aniž by bylo učiněrro další podání trrá se za to, že
dražjtelé již nečiní podání a dražba končí. Podárrí .je bráno za trčiněné, pouze v případě, že bylo systétlenl
elektrorrickýclr dražeb dražiteli zpětně potvlzeno - podáni se objeví on-line v seznall1tl přiiatýclr podáni a talitéž je
dražitel potvrzello e-rrrai lenr.

i',ll11. ll1
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Il. Předrnětem dražbyjsou následující nenrovité věci:

podíl Il2

okr..e:.; : CZo514 Semily
!i._1i.1.1:emí : 783129 Vítkovicc v Křkonošich

Obec: 571669 Vítkoviee
Li*t vlaatnictr,il : 41O

§t. 236/1

Součást7 je
stavba stoj7

L827 /2

137 zastavěná plocha a
nádvoří

stavba: Vítkovice, ě.p. 27L, rod.rekr
na pozenku p,č.: st. 236/L, sr, 236/2, Lv 479

1O trvalý €ravní porost

ewropsky uýznanná
lokalita, národní
park, ptačí obl.ast,
rozsáhlé chráněné
úzeu"í

rrwropsky wtýznanná
J'okal'ita, národni
park. ptaěí ob1ast.
zeněděIský půdní
fond
evropsky vliznamná
lokalita. národnl,
park, ptaěi oblast,
zemědělský půdní
fond
evropsky wýznanná
lokalitr, národrri
park, ptaěi oblast,
zerědělský ptldní
fond

182,7 /5 47 trvaly travnr porost

L82,7 / 6 510 trvaly travni porost

KaXasttalnL úiad pto Liberecký kraj, Katasttá7ní praeovišxě Semi7y, kod: 608,

.Ieclná se osamo,ltalně,síojíc'í, neptltlsltlepent'l, přízemní rodinný dtim a poclkroyím. Rtttloyu,le prawlěpodobně zuložena
na :ciklatkl,]',ch puscch. Kon,ytt,ukcc buclow.ja tlřevěnti (t,oubenó) ct jalí stcnabně tcchnickl1 slclý.je odprnídující

.j,sott dř'cl,ěnci:clvof e nci, l'ctsticlu butlolll, naní :ctlcplcnťt. 
^-emoyit(i 

t,ěc.jc pt'ístttpnci. místní:pcynčné lrcntttnikace.

lIl. Výsledná cena drťenýclr rrernovitých věcí určená tlsneseníln soudního exekutora č.i. l06 EX l033/l8-95 čirrí
částku: l 407 000,- Kč.

Minirrrální pt'íhoz se stanoví ve výši 20 000,- Kč

IV. Nejnižší podáni se stanoví ve výši dvotr třetin výsledné ceny clražených nenrovitýclr věcí a jejich příslušenství, pr,áv
a jiných rnajetkových hodnot patřící k dražerlérrru cell<u, tj. lla částku: 938 000,- Kč,

V. Výši jistoty určtrii (mctx. ířcni čtvt,tinami nc.jnižšího poclúní) na částku l50 000.- Kč. Zájenrci o koupi dražerrýclr
netrrovitostí jsou povinni složit jistotu př,ed dlažbou, a to v hotovosti do pokladr]y exel(utorsl(ého ťrřadu nebo Ila ítčet
soudního exel<utora č.292621350/0300. vederrý u CSOB a.s. pod variabilnírrr symbolenl l033l8 a speciíickýnl
syrlrbolem, kterym.je rodné číslo fyzické osoby - ťrčastníka dražby nebo lČO právnické osoby - ťrčastníka dražby.
K platbě na ťlčet soudniho exel(tltora bude pr*ihlédnuto, jen bude-li hodnověrnýnl způsobenl před zahájeninl dlaželrního
jednání prokázáno, že platba na ťlčet soudního exekutora talié došla. Platba rrrtrsí být provedena pod variabilrrírrr
sylnbolem, který bude dražiteli sdělen souclníll,I exekutoreln poté, co se stal]e Registrovanýrn dražitelenr lla portálu
www.cxclrazby.cz, proliáže svotl totožllost zpťrsobenr uvedenýlll ve výrol(u í) této vyhlášky a přihlásí se k této dražbě.

VI. Věcná bt'entena, výnlěnky a nájernní, pachtovní či pr*edkLrpní práva, která prodejem nenrovitých věcí v dražbě
nezaniknou, nebyla ziištěna.
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Vll. Příklep bLrde udělerr torlru, l<do učiní nejvyšší podárrí, t]činí-li více dražitelťr ste.jrré nejvyšší podárrí. Lrdělí soud
příl<lep nejprve tonlLr dražiteli. kterénrLr svědčí pr'edl<trpní právo rtebo výltrada zpětné l<otrpě. Není-li přílilep tal<to

udělerl. udělí.le.i dražiteli, který podání učinil.iako první.

Vydražitel .je oprávněn pt'evzít vydražené netnovité věci s příslLršenstvítlr dltetn následLrjícím po doplacení nejvyššího
podirni. rre.|dříve však po uplyrrutí l5 denní llrůty ode dne zveře.jněrrí usrresetrí o příltlepu k podávárrí rritvrhťr na
předražel< v souladu s ustallovenínl § 336ja odst, l OSŘ. By1-1i všal< 1lodárr tal<ový ltávrh. llenrovitou věc
s příslušenstvínr lze převzít clnenr rráslecltrjícínr po dni. kdy lrylo přecllažiteli cloručeni ustresení o předražlitr.

Vydražitel se stává vlastníl<etn vydražené ttetllovité věci s příslušenstvínl, rtabylo-1i usneselli o pr'íl<leptl právní rrroci a

zaplati1-1i ne.ivyšší poclání. a to lie dni vydárrí usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníketlr nernovité věci
s příslušenstvínl. naby[o-1i ustresení o předražkLr právní nloci a předražek byl zaplacelr, a to ke dni vydání.

VIll. Soudní exeli,tltor v y zý v á ltaždélro. ltdo nlá právo. které rrepřipouští dlažbu dle ustanovení sS 52 EŘ ve spo.jerrí
s ustatrovetlítn § 2ó7 OSŘ, aby je uplatrlil tt souclu, a aby takové uplatllěllí prokázal u soLrclrlího exel(utora nejpozději
pr'ed zahájenírn dlažebního.jednálrí,.jirrak li.ieho právu nebude při provedení exektlce přihlíženo.

IX. Scludní exekutoť v y zý v á l<aždélro, kdo rrrá k nenrovité věci nájemní či pachtovní právo, výrněnel< nebo věcné
právo nezapsatré v l<atastru nelnovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce. ne.ide-li o nájernce byttr, výrrrěnkáře,

.je-li součástí výnrěrrku právo bydleni rrebo oprávněrréIro z věcllého břenrerre bydlení, aby takové právo sottdtrítntt
exel<tttorovi oznánlil a doložil ho listinarrri, jinal< takové právo zanikrre pr*íl<leperrl nebo vpřípadě zerrlědělského pachtu
li,oncenr pachtovnílro roliu.

X. Soudní exekutor u p o zo r ň ttj e dražitele, že se nepřipouští. aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrenl se
zřízenínl zástavnílro práva na vydražené nerrrovité věci.

Xl. Soudní exektttor [l p o z o r,ň u.j e osoby. které rnají k nenlovité věci pt'edl<uprrí právo nebo výlrradu zpětrré koupě.
že lro nrolrott trplatnit jen v dražbě jalto dražitelé. Udělerrírn příklepu pt'edkuprri právo nebo výlrrada zpětrré kotrpě
zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebrrika k pozenrku rlebo vlastrríka pozetnku k právrr stavby, předkupní právo
vlastrrília stavby lr pozenlku a vlastníl<a pozetnku l<e stavbě nebo záli.orrné pr'edkupní právo, který udělenínl př,íklepLr
nezanikají. Hodlá-li někdo uplatnit pr'i dražbě své předltupní právo nebo výlrradtl zpětné koupě. rnusí .|e uplatnit
nejpozději ve lhůtě pěti dnťr před zahájenírn dražebrríhojednání (v této lhťltě musí být uplatnění předkupního práva nebo
výhrady zpěhré koupě včetně důl<azťl doručeny sottdnítrru exekutorovi). Poktrd nebude předl<upní pr,ávo nebo výlrrada
zpětné koupě shora uvederrýrn způsobem uplatněna a prokázána, nebude v pr'ípadě dalšílro dlažebnílro.iednání k pozdě.ii
trplatrlěrrérnu předkrrpnínru právu nebo výhradě zpětné koupě přihlížerro.

XIl. Soudní exekutor u p ozo rň u j e nato, že pozemek, na který se váahuje exekuce prodejerrr rrernovitých věcí,
tletlí zatížerl právenr stavby.

Xlll. Soudní exekutor u p o z o rti u j e nato, že osoba odpovědrrá za správu dotnu a pozetnku, jde-li o prodej
jednotky v dorně. se ntťtže domáhat uspo|<ojení pohledávl<y související se správou donrtt a pozetrll<u vťrči vlastníku
jednotky. poltud tato polrledávlra byla rrplatněrra tt soucltt žalobou podte části třetí OSŘ a.iestliže.|i pr*ihlási nc,jpozději clo
zahájettí dražebního jednání a přilrtášl<a lrude obsalrovat rráležitosti podle § 336f odst. 2 a _i OSŘ. Přihlášl<y, v rrichž
výše pohledávky nebo.jejího přislušenství nebude uvedena. soudní exelrutor odnríttte.

XlV. .Ialro dražitel se Inůže elektronické dražby účastnit pouze osoba, l<terá je Registrovaným dražitelem pro
draŽby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portálu
www.exdrazby.cz přihlásí a na írčet soudního exekutora zaplatí dražební.jistotu ve výši stanovené touto dražební
vyhláškou.

Registrovarrýrn dražitelerrr se stalle každá osoba (fyzická i právnická), která se jal<o dražitel registruje rra porlálrr
wlvrv.exdtazby.cz, a to bud' zt-t-těl-tou již dr'íve provedené základní registrace na .,Registraci clražitele" v sekci ,.Muj
ťrčet", rrebo se rovllotl _jako dražitel legistruje v sekci ,,Registrace". Registrovarrý dražitel prokáže svott totožtrost
..Dokladenr o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exclrazby.cz" (dále
jerr,,Doklad o prokázárrí totožnosti"), jehož forrnulái, je umístěrr rla portálu www.exdrazbv.cz v sel<ci ,.Mťú účet" rrebo v
infornračnítrr batlrleru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz unrístěného v sekci ..Moje dražby" poté, co se k
této dražbě přihlásí klilinutírn na tlačítl<o ,. Pr'ihlásit se k dlažbě". Podpis Registt,ovarrélro dražitele na Dol<ladu o
prokázání totožrrosti musí být ťrředně ověi,en tlebo tnusí být doklad o prokázání totožnosti v elektrorrické verzi podepsárr
kvalifiI<.ovanýrrl 1lodpisovýrn certifikáteln. V případě právnické osoby, obce, vyššího ťrzenlně satnosprávnélto cell<u

nebo státu rnusí být Dotrlad o prokázání totožrrosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 2I, Zla a 2lb OSŘ, .ie.iíž
oprávnění rnusí být prokázárro listirrou,.jež rnusí být úr'edně ověřena, nebo jejich zástupcetn, 1ehož plná nroc rnusí být
i'rill li,
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úředrrě ověřerra. Řádrrě vyplrlěný a podepsaný Doklad o prol<ázání tobžnosti a listiny plol<azLrjící oprávlrěrrí jej
podellsat. ntusí být dorirčeny sottdnílt-tu exel<utot,ovi rrěl<terýnl z níže ttvedetlých zpťrsobťr a v pr'ípadě. že původně
písernrré dokurnenty btrclou cloručovárry elektrorricliy. ntusí být převedeny do elelttrorrické podoby fortnou atltorizovatlé
konverze dol<unrerltŮ. Dol<lacl o prol<ázárlí totožnosti nesnrí být ode dlre jeho vyplněrrí Registrovanýlrr dražitelenl l<e dni
l<onání této dražby starší šesti nlěsíců. Doltlad o proltázáltí totožnosti s listiny prol<azLriícínri oprávnění.je.j podepsat.
dorrrčí Registrovatrý uživatel souclnítrru exekutorovi rrěkterýnr z těclrto zpťrsobťr:

l. Uloženírlr na pottirlu !!!qd,,!Zb!.cz v selici "Mťrj účet"
2. Zaslánírn prostředlrictvín1 veřejné datové sítě, a to btld'na adrestt elel<tronické podatehry exel<utorsliého ťrřadrr,

tlebo do datové schr,ártky sotrdlrílro exel<tttora

_]. Zaslánínr v píserrrné fornrě držitelenr poštovrrí licetlce.

O splnění povinrlosti prol<ázat svou totožllost brrcle dražitel iníbrnrován odeslánínl e-nrailové zprávy na adrestl. l(terotl
označí při své registraci tra portálu www,exdrazby,cz

Př,íhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částl<u přílrozrr a potvrzeníl11 (l<lil<errr) na tlačítko
,.Přihodit" je podání učiněno. .Iednotlivé příhozy všech dražitelťr a .je.iich výše .jsou chronologicl<y a časově za sebou
řazetry a vždy bezprostředtrě zclbrazerry rla portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazeni irrforrnací o této dražbě. Pro
aktuální zobrazeni všech infornrací o tonr je nutrré prťrběžně provádět aktualizaci webové stránl(y použitínr tlačítkerrl
nebo odl<azenl,,Al<tualizovat" (F5).

Dražiteli, který nedisporruje technicl<ýnr vybavenírn pro sledování dražby, soudtlí exel<tttor unložtlí dražiteli po
předclrozí písenrné žádosti přístup lt teclrnicliérrrrt vybavení v úředníclr lrodinách v sídle Exekutorského úrř,adu. Písenrná
žádost rnusí být do sídla út'adu doručetla ne.|později tři pracovni drry přede dtlet-tr, ve kterénr se tná elekttonická dražba
l<onat,

XVlI. V souladu s ust. § 336o odst. 2 písrn. d) OSŘ, soudní exekutor urču.je, že v připadě stejného podárri bude určetr
vydražitelern ten dlažitel. l<terý toto podání učiní jal<o první (bude jalto první systénlerrl elektroniclié dražby přijato a

potvrzeno). Z tolroto dťrvodtr bude dražiteli, který by hodlal učinit stejné podání jako.iiž dr'íve učiněné (a nesvědčí mrr
př'edkuprri právo), systétlretl-t pouze oztrátlretlo, že toto podání nerrrůže nrít írčinky, na základě kterýclr by se rlrolrl stát
vydražitelern. Další podání tedy nlusí být vždy vyšší než předclrozí učiněné podání, přičenrž jednotlivá podání se
zvyšují rnirrirnálně o 20 000,- Kč. Pokud by př,esto došlo k akceptaci stejného podání více dražitelťr (byly by systétrretlt
pr'ijaty v llaprosto stejný ol<arnži|<) a nebude-li nrožno udělit příl(lep zájerrlci s přecll<rrllním 1lrávetlr nebo výlrradou
zpětrré koupě, pali. exelrutor urči vydlažitele losem.

Předchozí odstavec neplatí pro dražitele, I<terýnr svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětIré koupě v případě, že
brrde učiněno stejné podání drťitelerrr, ktet,énrtt svědčí předlrrrpní právo nebo výlrlada zpětrré koupě a nebude učirrěno
podání vyšší, bude udělen příklep dražiteli,.jenruž svědčí pr'edkupní právo rrebo výhrada zpětné koupě.

XVIIl, Po sltončení dlažby brrde v systét-trtt elelitrorricliých dražeb zveře.jrrěna osoba, která učinila nejvyšší podání v
dražbě a výše nejvyššího podárrí.

XIX. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zvet'e.iní v systétnr,t elektronické dražby a doručí se osobárn dle §

336k oSŘ

oclůvodnění
Souclní exekutor byl kprovedení exekttce pověřen na základě pověřerrí, které vydal Oltresní soud vNyrrrburce, pod čj.
22 EXE 360/2018-11, ze dne 23.04.2018, kdy doložka provedetrí exekuce byla do Re.jstříku zahájenýclr exekucí
zapsána l<e dni l9.06.20l8. Kprovedení exekuce vydal soudní exekutor exekuční příltaz prodejettl nettrovité věci
povinrrélro čj. l06 EX l033/l8-29, Exekuční příkaz nabyl právni moci dnetrr l7.05.20l8, VýsledrroLr centt netnovité
věci, jakož i závady, které prodejerrr v dlažbě trezatriktlott, soudtrí exekutor určil na základě posudku zttalce usttesetlítrl
č.i l0ó EX l0:]3/l8-95. l<teré nabylo právní nloci dnerrr 03.09.20 l9. K realizaci dražby soudní exel<utor rtar'ídil dražební
.iedrrání..jak je uvedeno v tolnto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usrlesetlí neni odvolání př,ípustné.

l,rhotovetrávcl.potlollč,a1lotlcpsanltpotlle§ l6anelrose 1lřctliiťtčastltikovtvsidlcúr'adLrtrateclrtrtcliútlrnosičrdat



Jal<o dražitel neslrlí vystupovat sotIdttí exeliutor, zatrlěstnanci L,xe|(utolsl(ého ťrřadu Plzeri-nrěsto soLrdnílro
exektttora JUDr. Jitky Wolfové. povinný. trlarržel povinného, vydražitel Lrvederrý v § 33ónr odst. 2 OSŘ a ti,
.iirnž v nabytí věci brání zvláštní předpis.
Fyztcl<á osoba nlŮže ciražit jerr osobltě nebo prostředrlictvínl zástupce,.jehož plná nloc byla út'ecllrč ověřena.
Za právnicl<ort crsclbtt. obec, vyšší úzenlně sanrospr,ávný celek nebo stát draží osoby uvedené v 5\ ]| ,2la a
2lb OSŘ, které své oprávnění rnusí prokázat listirrou,.jež byla ťrr*edně ověřerla. tlebo.jejiclr zástupce,.ielrož
pl|lá nloc byla úř,edlrě ovět'eIla (§ 336h odst, 1,2 OSŘ). Totožtrost fyzické osclby bude prol(ázálla občansl<ýln
prťrliazell nebo cestovním paset-n. existence právnicltých osob výpisenr z obclrodního re.jstr'íliu rrebo.iinotr
zákotrenl sta|]ovellotl úřední listinou, dokláda.|ící právní srrb.|ektivitu právnicl<é oso[r1,.

Vydražitel. ltterý rrezaplatí ani v dodatečrrě určerré llrťrtě rre.jvyšší podárrí..je z účasti v další dražbě vyloučerr
(§ j36lr odst. 4 OSŘ), a.je povinen nahraclit Irákla<ly, ktert soudnírrru exekutot,ovi a účastrrikůrrr vznikly v
souvislosti s dalšírn clražebnírlr.jcdnálrínr. šl<odu, l<terá vznil<la tírrr, že nezaplatil ne.jvyšší podání. a, bylo-1i pr*i

dalším dražebnírrrjednání dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na ne.ivyšším podání (§ 336n odst. l OSŘ).
Na tyto dlulry se započítájistota složertá vydražitelern. Nepostačtrje-li k úhradě dluhů složená jistota, podá
soudní exel<Lttor k vytnožení potřebnýclr částel< návrlr lra nařízení výl<onLr rozhodrtutí nebo exel<ttce proti
takovélnu vydraziteli.

V Plzni, dne 27 .3.2020
JUDr. Mgr. Otakar Kouterrsltý.
V.r.
Exel<Lrtorsltý kandi dát
pověřený soudnínr exekutoren-l
JUDr. JitltoLt Wolfovou

Za správnost vyhotovení:
Kristýna Gr,átsclrová

Iloztlělovník:

Na základc\ uslatrovctlí § 336 clotlst. l ()SŘ.ic dražubni r,ylrlllška soudnit-tr e,xcktllorctlr zasílárla:

spolcčnónl .jrnění).
- osobátn. o nichž.je nltt znlttrro. že nla.jí k nctnovitýtn l,ěcenr pr'edkupní právo. zástavní právo nclro vÝhradu zpčtnó koupě
- osobám..jt,|ích rrá.jenrrrí či paclrttll,ní právo výnešnek trebo priivo odpovída.jící rčctrótlru bt'ctrrcni zanil<lo.

listirrzur-ri .jc plokázal1,.
- tlnančItintu ťrr'adrr, v.jchož obvodtr.je tretnovit/t l,čc.
- obecnítrru ťrr'acltr, v.jchož obvodtl.je nenlovitlr včc.
- firrančninru úřaclu. v.jchož obvoclu nllr poi,inný sr,ó bydliště (sídlo. rnísto podnil<ání).
- obecrrítnu úřadu. l .jchož obvtlclu tnlt 1lovinný svó bydliště (sídlo. rrrísto podniliání).

po.i ištční,
- pr'islušnénltr l<atastl,álnírnu úřadtr.
- obecnítnu út'adu obce s rtlzšířerrou piisobntlstí. v.jehož obvodu.jc ncntovilá věc.

tlo doby korrání dražcbtlího lcrktr.

Vqňí[D,, Ť,tt , ď§w fllcr:l Vítl4ovice
ii] 0í;]l; i,2ón. llč czo0276260
i l 
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wwv,l. vi tkov icevkrk, cz
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Pokud Várrr byl terrto dokunlent doručen trez otisku ražitka a bez podpisu,.|edrrá se o dokunrent doručovaný prostřednictvin-] provozovatele poštovlrich

\,\ hotovellá v el, 1lodobě a podepsaná potllc § l 6a nebo se předii účastllikovi v sidle úřaclLr na tcchnickúrn nosiči dat


