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UsNESENÍ

Soudní exekutor JUDr. Lubomír ZáIešák, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený provedením exekuce na

zák|adě usnesení, ježvyďalokresní soud v olomouci dne 17. 6. 2009, č. j. 50 Nc 6099/2009-7, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodčího ná1ezu vydaného rozhodcem Mgr. Jaroslavem Pleskalem
ze dne 14.4.2OO9, č.j. R 13/09-12, kuspokojení pohledávky

oprávněného: GP FINANCIAL GROUP družstvo, IČ 2'7688356' Třída Generála Píky 199613,

613 00 Brno,
zast. Mgr. Radslavem Janečkem, advokátem, Bubeníčkova 44,615 00 Brno,

ve ýši 10.600,- Kč, s úrokem z prodlení zčástlq 10.600,- Kč od 13.2. 2009 do zaplacení ve výši repo

sazby stanovené Českou národní bankou v každém kalendářním pololetí a platné první den příslušného
kalendářního pololetí zvýšené o sedm procentních bodů, dále 1 % denně zčástý l0.600,- Kč od 4. 3.2009
ďo zaplacení, pro náklady pÍeďcházejicího řízení ve výši 12.126,- Kč, jakož i nákladů exekuce,

proti povinné: Zdeňka Liihndorfová, r. č.'75582515386, Slatinická 260,783 49 Lutín,
zaíčastimanžela: KarelLóhndorf, r. č. 11021015334, byem tamtéŽ,

t.

vydává

DRAŽEBNÍ vynrÁŠxu
DraŽební jednání se koná dne 5. 9.2011 ve 14,00 hod. vsídle Exekutorského úřadu Brno-venkov,
v Brně, Jezuitská 3.

Předmětem dražby je:
- nemovitost ve společném jmění manželů povinné a manžela povinné - pozemek parc. č. 53/1

zaps. na Lv 329 pro kat. íz. a obec Provodovice u Katastrálního úřadu pro olomoucký kaj,
Katastrální pracov iště Hranice.

Shora uvedené nemovitosti budou ďraženy s příslušenstvím a součástmijakojeden celek.

IlI. Cena předmětné nemovitosti včetně příslušenství byla zjištěna posudkem ze ďne 2'7 . 5.2011, č. 1851 -

39111, soudního zna7ce Ing. arch. Vladimíra Erbena. Výsledná cena nemovitosti byla stanovena ve
výši 45.100'- Kč.

IV. NejniŽší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitosti včetně příslušenství,práv a
jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, tj. 30.067'- Kč.

u.



V. Výše jistoty se určuie částkou 20.000,- Kč. Zájemci o koupi dražené nemovitosti jsou povinni

ien{.dražebního jednání v hotovosti u nadepsaného exekutorského úřadu
1'7603668010300, variabilní symbol '725096, vedený u ČSoB, a. s.

t jen tehdy, bylo-li před zahájením draŽebního jednání zjištěno,
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\1. Výše minimálního příhozu se stanovuje ve výši 1.000,- Kč.

uI. S nemovitostí ve společném jmění manŽelů povinného a manŽelky povinného nejsou spojena Žádná
práva ani závady, které prodejem v draŽbě nezaniknou.

VIII' K zaplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta jednoho měsíce, která počne běŽet právní mocí
usnesení o příklepu. Nejvyšší podání je třeba zaplatit na účet soudního exekutora uvedený v bodě V.
nebo v hotovosti v sídle exekutorského úřadu.

IX. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po vydání
usnesení o příklepu. o tom je vyďražiÍel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává
vlastníkem vydraŽených nemovitostí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a
zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
Nezaplatí-li vydraŽitel nejvyšší podání ani v dodatečně určené lhůtě, soudní exekutor nařídí opětovnou
draŽbl.

X. Soudní exekutor upozorňuje, že pÍi rozvrhu podstaty se mohou oprávnění, ti, kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění' a další věřitelé povinného domáhat uspokojeníjiných vymahatelných pohledávek
nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, neŽ pro které byla nařízena exekuce, jestliže je
přihlásí nejpozději do zahájení draŽebního jednání, jestliŽe v přihlášce uvedou výši pohledávky a
jejího příslušenství a prokáŽou-li je příslušnými listinami. K přihláškám' v nichž výše pohledávky
nebojejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.

Xl. Soudní exekutor vyzyvá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní
věřitele povinného, kteří poŽadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, aby soudnímu
exekutorovi sdělili, zdažáďajízaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, že nepoŽáďají-li o zaplacení
před zahájením dražebního jednání, m'iže vyďražitel dluh povinného vůči nim převzít.

XII. Soudní exekutor vyzývá kaŽdého, kdo má právo, které nepřipouští draŽbu ($ 267 o. s. ř.), aby je
uplatnil u soudu a aby takové uplatnění právaprokázal nejpozději před zahájením draŽebníhojednání,
a upozorňuje' Žejinak kjeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

XIII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, k1eré mají k nemovitostem předkupní právo, že je mohou uplatnit
jen v dražbějako draŽitelé.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením
dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením dražebního jednání rozhodně usnesením,
zda předkupní právoje prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů odjeho doručení u Krajského soudu
v ostravě prostřednictvím Exekutorského úřadu Brno - venkov, sídlem v Brně, Jezuitská 3.

odvolání jen proti výrokům I., lI., Vl. - XIIl. není přípustné.

V Brně dne 2. 8. 20l 1

Vyvěšeno dne: 4.8.2011
5ejnuto dne:

JLIDr. Jiří Matuška
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem


