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Pro platby povinných (dlužníku) + CSOB + C.Ú. 175236496/0300
+ var. symbol: 1344107

znacka onrávneného: 3203260103/S.
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USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úradu Prerov, Komenského 38, poverený
provedením exekuce na základe usnesení, které vydal Okresní soud v Kromeríži dne 9.8.2007, c.j. lONc369312007-7,
kterým byla narízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozhodcí nález ze dne 21.12.2006, c.j.
vydal Mgr. Radim Saxl, rozhodce, k uspokojení pohledávky oprávneného: Komercní sporitelní a úverní družstvo
DOMOV, Uherská 618, 19017 Praha 9 - Vinor, ICO 26156245, zast. Mgr. Martina Suchomelová, advokát, Krušinova
1/140,64400 Brno, ICO 66244820, proti povinnému: Andrea Mulidránová, Pornice 91, 76834 Pac lavice - Pornice, nar.
7.1.1974, v cástce 56 080,00 Kc s príslušenstvím, jakož i nákladu exekuce, jejichž výše se urcuje zvláštním
rozhodnutím, vydává tuto

Dražební

vyhlášku

I.
Dražební jednání se koná dne 11.11.2008 v 13:30 hodin v budove Exekutorského úradu Prerov, soudního exekutora
JUDr. Tomáše Vrány, Komenského 38 Prerov. Obhlídka se uskutecní dne 6.11.2008 v 15:30 na míste samém v obci
Paclavice,c.p. 91, okres Kromeríž.
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Predmetem dražby jsou následující nemovitosti povinného a jejich príslušenství:
LV 232
KÚ pro Zlínský kraj, KP KromerÍŽ

~--Okres:Kmmeffž -----

St. 85/1 (KN)
Budovy:
Cást obce, c. budovy
c.p.lc.e.91

Shora uvedené nemovitosti
komplex.
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Obec: Paclavice
Kod k.ú.: 717363 Pornice
Podíl: III
Pozemky:
Parcela
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výmeram2
173

Druh pozemku
zastavená plocha a nádvorí

Zpusob využití
Bydlení

Na parcele
St. 85/1

tvorí jeden

funkcní celek a budou draženy s príslušenstvím

a soucástmi jako jeden

III.
Výsledná cena dražených nemovitostí ciní cástku 850.000,- Kc.
IV.
Nejnížší podání se stanoví ve výši dvou tretin výsledné ceny nemovitosti
566.666,- Kc ..
V.

a jejího príslušenství,

tedy na cástku

Výše jistoty se stanovuje na cástku 100.000,- Kc. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinní zaplatit jistotu
pred dražbou v hotovosti v Exekutorském úrade v Prerove, soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány nebo na úcet
175236496/0300 vedený uCSOB, a.s. pobocka Olomouc, variabilní symbol 1101344107, jako specifický symbol
použije zájemce rodné císlo nebo ICO. Kjistote zaplacené tímto zpusobem lze prihlédnout jen tehdy, bude-li pred
zahájením dražebního jednání zjišteno, že došla na úcet soudního exekutora.Príklep bude udelen tomu, kdo uciní
nejvyšší podání. K zaplacení nejvyššího podání urcuji lhutu 15 dní, která pocne bežet právní mocí usnesení o príklepu.
Nejvyšší podání je treba zaplatit na úcet exekutorského úradu 175236496/0300, VS 1201344107 nebo složením cástky
v hotovosti u exekutorského úradu proti potvrzení. Nebude-li nejvyšší podání zaplaceno vcas, bude narízena opetovná
dražba, s vyloucením toho vydražitele, který své nejvyšší podání v minulosti nezaplatil.
VI.
Práva a závady spojené s draženými nemovitostmi:
Na dražených nemovitostech neváznou žádná práva aní závady.
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VII.
Závady, které prodejem nemovitostí v dražbe nezaniknou, jsou vecná bremena:, o nichž to stanoví zvláštní predpisy,
nájem bytu a další vecná bremena a nájemní práva, u nichž zájem spolecnosti vyžaduje, aby nemovitost zatežovala i
nadále (§ 336a odst. 1 písmo c) o.s.r.).
Na dra:žených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.
VIII.
Vydražitel je oprávnen prevzít vydraženou nemovitost s príslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o
príklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumet exekutora. Vydra:žitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí
s príslušenstvím, nabylo-li usnesení o prt1depu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o
príklepu (§ 3361 odst. 1 a 2 o.s.r.).
IX.
Pri rozvrhu rozdelované podstaty se mohou oprávnený a ti, kdo do rízení pristoupili jako další oprávnení, a další
veritelé povinného domáhat uspokojení jiných pohledávek za povinným priznaných vykonatelným rozhodnutím,
smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. S. r. anebo pohledávek za povinným zajištených zástavním právem
na prodávaných nemovitostech, než pro které byl narízen tento výkon rozhodnutí, jestliže je prihlásí u podepsaného
soudního exekutora nejpozdeji do zahájení dražebního jednání. Oprávnený a ti, kdo do rízení pristoupili jako další
oprávnení, mohou své pohledávky za povinným prihlásit, jen jestliže jim byly priznány vykonatelným rozhodnutím,
smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. S. r. po právní moci usnesení, kterým byl narízen výkon rozhodnutí
prodejem výše uvedených nemovitostí. V prihlášce musí být uvedena výše pohledávky, jejíhož uspokojení se veritel
domáhá, a požadovaná výše príslušenství této pohledávky. K prihlášce musí být pripojeny listiny prokazující, že jde
o pohledávku priznanou vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 O. s. r. anebo
o pohledávku zajištenou zástavním právem na prodávaných nemovitostech. K prihlášce, v níž nebude uvedena výše
pohledávky nebo jejího príslušenství, exekutor nebude prihlížet.
X.
Exekutor vyzývá oprávneného, ty, kdo pristoupili do rízení jako další oprávnení, a ostatní veritele povinného, kterí
prihlásili nebo podle výroku IX. tohoto usnesení prihlásí u podepsaného soudu své pohledávky za povinným, aby sdelili
exekutorovi, zda žádají zaplacení svých pohledávek. Nepožádají-li o zaplacení pred zahájením dražebního jednání,
muže vydražitel dluh povinného vuci nim prevzít. Prevzetím dluhu nastoupí vydražitel na místo povinného; souhlas
veritele se pritom nevyžaduje. Je-li pohledávka, do níž nastoupil vydra:žitel místo povinného jako dlužník, zajištena
zástavním právem na prodávaných nemovitostech, pusobí zástavní právo vuci vydra:žiteli.
XI.
Exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepripouští dra:žbu (§ 267 o.s.r.), aby je uplatnil u soudu a aby takové
uplatnení práva prokázal nejpozdeji pred zahájením dražebního jednání, a upozornuje, že jinak k jeho právu nebude pri
provedení výkonu rozhodnutí prihlíženo.
XII.
Udelením príklepu predkupní právo zaniká. Hodlá-li nekdo uplatnit pri dražb své predkupní právo, musí je prokázat
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V Prerove dne 25.9.2008
soudní
Za správnost

vyhotovení:

Dražební vyhláška se dorucuje:

Zouharová

Martina

lx oprávnený
lx další oprávnení
lx povínný
lx manžel povinného
lx osoby s predkupním právem, vecným práv,
lx osoby, které príhlási1y vymahatelné pohledáv
lx osoby, které príhlási1y pohledávky zajištené zástaYní
lx fmancní úrad
lx
lx
lx
Ix

obecní úrad (vyvesit na úrední desku)
orgán OSSZ
zdravotní pojištovna
katastrální úrad

I x obecní úrad obce s rozšírenou pusobností, v jehož obvodu je nemovitost (vyvesit na úrední desku)
lx vyvešení na úrední desce

