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Souclr'rí exekutor JUDr. Antonín Do]-rnal, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem otakara BÍeziny 229,

Jeseník, PSČ 790 01, pověřený k provederrí exekuce v usnesení o nařízer'ií exekuce, vydaného okresním

soudem v o]on1ouci drre 06.0B.20Og č.j.47 Nc 5382/2009-7, pod1e vykonate1ného usnesení Krajského

soudu v ostravě - pobočka v olomouci č.j . 6 Cm 36/2009-60 ze dne 17 .02 '2009,

proti povinnénu: Horanský Nlicha], byenr Lutín - Třebčín ]'1, Lutín - Třebčín, IČ: 73850144, dat.

nar.:05.10.1963

na návrh oprávněného: ŽovtxpC Luboš, byem Bukolská77Bl5, l81 00 Praha 1, dat' nar.: 21.02'1'960'
práv. zast. advokátem JUDr. Michai Benda, advokát, se sídlern Masarykovo nám'

1346lL5' 790 01 Jeseník, PSČ: 790 01

k vymoŽení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku Ve výši 2Í4.956,67 Kč
s přís]ušenstvím a povinrrosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu $ B7 odst.

2 zák. č. 72Ol20O1 Sb. a soudnínlu exekutot'ovi náklady exekuce, ve výši určené v příkazu k úhLadě

nákladů,

vydávávsou]aclusust.š52odst'1a969zákonač.12012001Sb.,osoudníchexekutoreclraexekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně da]ších zákonů (dále jen ''e.ř.'') a ve vazbě rra S 336b) zákona č.

99/1963 Sb., občanský soudrrí řád' ve znění pozdějšíclr předpisů (dá1e jen ''o.s.ř.'') ve věci exekuce proti

povinnému na návrh oprávněr-rél'ro toto

usnesení o naÍízení draŽebního roku
(dražební vyhláška)

I' Dražebni jednání se koná dne 25.10.2011 ve 13:00 hoďin
v sÍd]-e Exekutorského úřadu v Jeseníku, Otakara Březiny 229

TI' Předmětem draŽby jsou následující nenovitosti:
- pozemek parc. č. 2I/7 drlh: orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Olomoucký kraj' Katastrální pracoviště olomouc, pro obec Lutín, katastrální území

Třebčín, na listu vlastnictví č.371, ve vlastnictví manželky povinného: Horanská Miriam Mgr.

lShor:a uvedené nemovitosti woří jeden funkční celek a buclou draženy s příslušenstvím a součástn'ri jako

jeden celek.l

III. Výsledná cena dražených lremovitostí, jejich příslušerrství, práv a jiných majetkových hodnot

patřících k draŽebnírnu celku činí částku ve výši 65.000,- Kč (slovy šedesátpěttisíc korun českých) a byla

ur.čena usnesenín soudního exekutora JUDr. .Antonína Dohnala, Exekutorský úřad Jeseník,

sp.zn. 3968/09 _ 22 ze dne 12.02.20]0 na zák]adě posudku znalce Ing. Eva Hradi]ová ze dne 0B.02.2010,

pod č.j. 4514-2412010, jehož předměten bylo ocenění nemovitostí a jejich příslušenství a jednotlivých

pláv a závad s ninri spojerrých.



TV. Nejnižší podání se stanoví ve l,1;ši dvou třetin výsledné ceny nemovitostí' jejich příslušenství,
práv a jiných majetkových hodnot patřících k draŽebnímu celku tj. ve výši 43'300,-Kč (slovy
čtyříCettřitisíctřista korun českých)' Pokud je dražená nemovitost součástí obchodního majetku povinného
a povinný se Stane plátcem daně z přidané hodnoty do dne konání draŽby, navyšuje se nejnižší podání o
DPH v sou]adu se zák. č. 23512004 Sb. V případě úspěšného vydražení pak částka odpovídající DPH
z nejvyššího podání není součástí rozdělované podstaty.

V. Výši jistoty stanoví soudní exekutor ve výši 11.000,- Kč (slovy jederrácttísíc korun českých).

Zájemci o koupi dr'ažených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu buď v hotovosti do pokladny
soudního exekutora, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem otakara Březiny 229, Jeseník, nejpozději do

stanovené doby korrání dražebního jednání nebo bezhotovostní piatbou na účet soudního exekutora č.ú.

Lg)8g2732gl0800, variabilní symbol 396809, vedeného u ČS, a.s., pobočka v Šumperku' V případě
konání dražby na jír"rém místě neŽ v sídle Exekutorského úřadu jsou zájemci o koupi nernovitostí povinni
zaplatit jistotu nejpozději 15 minut před konáním dražebního jednání k rukám soudního exekutora. K
platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražebního
jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.

VI. Práva a závady spojené s nemovitostí: nejsou.

YII. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to
stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a da1ší věcná břemena a nájen-rní práva, u nichž zájem společnosti
vyžaduje, aby nemovitost zatěžova]a i nadále (S 69 e'ř. ve spojení s S 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.): nejsou.

VII]' Pod1e S 69 e.ř. ve spojení s S 336l o.s.ř. je vydraŽitel oprávněn převzít vydražerrou

nemovitost (vydražený funkčrrí soubor nenovitostí) s příslušenstvím dnem následujícím po vydání
usnesení soudníllo exekutora o udě}er-rí příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního
exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydraŽené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li uSnesení o
r"rciě]ení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udělení příldepu
(S 69 e.ř. ve spojení s 3 336l odst. 1 a 2 o.s.ř').

IX' Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se nlohou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, a další věřite]é povinného domáhat uspokojer-rí jiných vymahateJných
poh1edávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliŽe
je přihlásí nejpozději do zahájení dražebníhojednání, jestliŽe v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího
příslušenství a prokáží-li je příslušn1fori listinarni. K přlhláškám, v njchž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží (! 69 e.ř' ve spojení s 5 336f o.s.ř.).

X. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a

ostatllí věřitele povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty (S 69 e.ř' ve
spojení s $ 3369 o.s.ř.), aby soudu sdě]ili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, že

nepožádají-li o zaplacení před zahájenírn draŽebního jednání, rnůŽe vydraŽitel dluh povinného vůči nim
převzít (Š 69 e.ř. ve spojení s $ 3369 o's.ř.).

XI' Soudní exekutor vyzyvá kaŽdého, kdo má právo, které nepřipouští draŽbu ($ 52 e.ř. ve spojení
s S 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením
dražebního jednání, a upozorňuje' že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíŽeno.

XiI. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které n-rají k nemovitosti předkupní právo, Že je mohou
uplatnit jen v dražbě jako dražitelé' Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká dnem, kteým se stai
vydraŽite1 jejírn vlastníkem. Hodlá-lí někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat
nejpozději před zahájenírn dražebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením viastní dražby
rozhodne usnesením, zda předkuprlí právo je prokázáno. Protl tornuto usnesení není odvolání přípustné.



Dnem následujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udělení příklepu je vydražiteJ
oprávněrr převzít vydraženou nemovitost (ujmout se držby), o tom je povinen vyrozumět soudního
exekutora.

Nabude_li usnesení o uděIení příkiepu právní moci a zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ve
stanovené llrůtě, stává se vydražitel vlastníkem vydražené nemovitosti ke dni udělení přftlepu.

Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě' soudní exekutor nařídí další
draŽebníjednání (S 69 e.ř. ve spojení s S 336m odst. 2 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení 1ze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení u podepsaného

soudního exekutora'
odvolání mohou podat jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný
a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo. odvoiání
jen proti výrokům uvedeným v boclě I., II., VI., VIII., IX., X., XI', XII. není přípustné.

Jeseník 06. záÍí 20L1

JUDr' Antoirín Dohrral, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Bc' Veronika Dostálová
pověřena soudním exekutorem

Vyvěšeno dne: 15 .9 .201L


