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I]sxESENÍ

Soudní exekutor JUDr' Lubornír Zálešák, Exekutorský ťrřad Brno - venkov, pověřený provedením exekuce
nazákladěusnesení, jeŽvydal okresní soudvolomouci dne29.6'2009,č. j.47 Nc5094/2009-9'kterýrn
byla nařizena exekuce podle vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce Mgr. Jaroslava Pleskala ze dne 14.

4.2009, č. j. R: 14109'k uspokojení pohledávky

oprávněného: GP FINANCIAL GROUP družstvo, IČ 27688356, Třída Generáia Píky 199613,
613 00 Brno
zast. Mgr. Radslavem Janečkern, advokátem, Bubeníčkova 44' 615 00 Brno'

ve výši l0.600.- Kč, s Útrokern zprodlení z částky 10.ó00.- Kč od l3. 2.2009 do zaplacení ve výši repo
sazby stanovené Českou národní bankou v kaŽdém kalemdářním pololetí stanovené a platné první den

ka]endářního pololetí zvýšené o sedm procentních bodů, smluvní pokuty ve výši 0,5 % denně z částky
l0.600'- Kč od 4. 3'2009 do zaplacení, nákladů předcházejícíhoŤízení ve lyši 12.126,- Kč' jakoŽ inákladů
exekuce.

proti povinnérnu: Karel Lóhndorf, r. č.11021015334, Slatinická 260,'l83 49 Lutín,
za účasti rnanželky: Zdeňka LÓhndorťová, r. č.15582515386, bytem tamtéŽ,

vydává

DRAŽEBxÍ vyHrÁŠru
I. DraŽební iednání se koná dne 10. l1.20l1 v 15,00 hod. vsídle Exekutorského úřadu Brno-venkov,

v Brnč, Jezuitská 3.

l I . Předmětern draŽby jsou:
- nemovitost Ve společnérn jrnění rnanželů povinného a manŽelky povinného - pozemek parc. č.

53l1 zaps. na LV 329 pro kat. ttz. a obec Provodovice u Katastrálního úřadu pro olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Hranice.

Shora uvedené nemovitosti budou draŽeny s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

I1I. Cena předrnětných nemovitostí včetně příslrršenství byla zjištěna posudkem ze dne 20.8.20ll, č.

10060-]4612011, soudního znalce Ing. Františka Kocourka. Výsledná cena nemovitostí byla
Stanovena ve výši 54.1 20'- KČ.

IV. NejniŽší podání se stanoví ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitosti včetně příslušenství,práv a
jinýclr majetkovýclr l-rodnot patřících k draŽebnírnu celku, tj. 36.080'- Kč.



V. Výše jistoty se určuje částkou 25.000'- Kč. Zájemci o koupi draŽené nemovitosti jsou povinni složit
nebo

Že na

11Qffipbní jistoryg1qlo"zahájen{'draŽebního jednání v hotovosti u nadepsaného exekutorského úřadu

i Yffiet ro-ud'#'ffi:##dffi.{ň'}^Hit. ÚaoseesOlO300, variabilní symbol 820096, vedený u ČSoB, a. s.
LqqtrEbl6" iwe[líařil'"rrjnřďmout jen tehdy, bylo-li před zaňájením dražebniho iédnánr ziištěno,:Td#!Y h" ť#HlffiťHjífféůhout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno,
Za€saKn íltq;gt#kuffia Bbá doŠ l a.

V]. Výše minirnálního příhozu se stanovuje ve výši 1.000'- Kč.

VI]. S nemovítostmi povinného nejsou spojena žádná práva ani závady, které prodejern v draŽbě
nezaniknou.

VI]]. K zaplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta jednoho měsíce, která počne běžet právní mocí
usnesení o příklepu. Nejvyšší podání jetřeba zaplatit na ťrčet soudního exekutora uvedený vbodě V.
nebo v hotovosti v sídle exekutorského úřadu.

IX. VydraŽitel je oprávněn pí'evzít vydraŽené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po vydání
ustresení o příklepu. o tom je vydraŽitel povinen vyrozurnět soudního exekutora. VydraŽitel se stává
vlastníketn vydraŽených nemovitostí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní noci a
zaplat"il-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepr'r.
Nezaplatí-li vydraŽitel nejvyšší podání ani v dodatečně určené lhůtě, sor"rdní exekutor nařídí opětovnou
draŽbu.

X. SoLrdní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávnění, ti, kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění, a další věřitelé povinnél,o dornálrat uspokojení jiných vymahatelných poh1edávek
nebo polrledávek zajištěnýclr 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 prokážorr-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nlchŽ výše pohledávky
nebojejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíŽí.

X]. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty' kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění. a ostatní
věřitele povinného, kteří požadují uspokojení svých poIlledávek při rozvrhu podstaty, aby soudnímu
exekutot'ovi sdělili' zda žádaií zaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, Že nepoŽádají-li o zaplacení
pr'ed zahájením draŽebního jednání, rnůŽe vydraŽitel dluh povinného vůči nim převzít'

XII. Soudní exekutor vyzývá kaŽdého, kdo má právo. které nepřipouští draŽbu (5 261 o. s. ř.), aby je
Lrplatnil Lt soudlt a aby takové uplatnění právaprokázal nejpozdějipřed zahájenírn draŽebníIro jednání,
a upozorriuje, Že jinak k jeho právLr nebude při provedení exekuce přihlíŽeno.

XI]I' Soudní exekutor upozorňuje osoby, které rnají k nemovitosterrr předkupní právo, Že je rnohou uplatnit
jen v dražbějako draŽitelé.
Hodlá-Ii někdo Lrplatnit při draŽbě své předkr"rpní právo, musí je prokázaÍ nejpozději před zahájenírn
draŽebního jednání. Soudní exekutor ještě před zahájením draŽebního jednání rozhodně usnesením,
zda předkupní právo.ie prokázáno' Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do ]5 dnů odjeho doručení u Krajského soudu
v ostravě prostřednictvím Exekutorského úřadu Brno - venkov, sídIem v Brně' Jezuitská 3.
odvoláníjen proti výrokůrn l., I]', VI. - XIII. není přípustné'

V Brně dne 7. ]0.20] l

JU.Dr. Jiří MatuŠka
exekr'Úorský kandidát
pověl'ený soudním exekutorem
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pověř-ený provedením exekuce nazákladě usnesení, jeŽvydal okesní soud v o|omouci dne29.6.
2Oo9, č.j' 47 Nc 509412009-9, kterým byla naťízena exekuce podle vykonatelného rozlrodčího nálezu
rozhodce Mgr. .Iaroslava Pleskala ze dne 14. 4. 2009, č. j. R: 14109,k uspokojení pohledávky

oprávněného: GP FINANCIAL GROUP družstvo, IČ 27688356, Třída Generála Píky 199613,

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

ve výši 10.600,- Kč. súrokern zprodlení zčástky 10.600'- Kč od 13.2.2009 dozaplacení ve výši
repo sazby Stanovené Ceskou národní bankou v kaŽdém kalemdářním pololetí stanovené

a platné první den kalendár'ního pololetí zvýšené o sedm procentních bodů, smluvní pokrrty ve výši 0,5

% denně zčástky 10.600,- Kč od 4.3.2009 do zaplacení, nákladů předcliázejícílro řízení ve výši
12.126,- Kč, jakoŽ i nákladů exekuce,

proti povinnéniu: Karel Ltihndorf, r' č.77021015334, Slatinická260' 783 49 Lutín,
za účasti rnanŽelky povinného Zdeňky LÓhndorfové, r. č. 155825/5386, bytern

tamÍéž.

rozhodl o provedení exekuce

l. prodejern nemovitosti ve společnérn jrnění manŽelů povinného a manŽelky povinného, a to:

- pozemku parc. č. 53/1 v kat. ťrz. Provodovice zaps. na Lv 329 pro obec Provodovice
u Katastrálního ťrř'adu pro olomoucký kraj' Katastrální pracoviště Hranice.

Il. Povinnérnlt amnaŽelce povinného se zakazu1e, aby označené nerrrovitosti převedli na někoho
jilrého nebo je zatíŽili a jakkoliv jinak s nimi nakládali. Povinnému a manŽelce povinného se
ukládá, aby do 10 dnů od doručení tolroto pt'íkazu oznámili soudnímu exekutorovi, zda a kdo rná

k nemovitostem předkupni právo; pokud tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou.

Po u če ní: Proti exekučnírnupříkazu není příprrstIrý opravný prostředek.

Povinný, který nnaří rrspokojení svého věřitele tírn, Že bude nakládat se svým
majetkern, dopor'rští se trestného činu poškozování věřitele dle ustanovení $ 256 odst.
1 . 2 trestníIio zákona, za což můŽe být potrestán peněŽitýrl trestem aŽ ve výši 5 mil.
korun' či trestem odnětí svobody ažna 8 let nepodmíněně.

V Brně dne 7. 8. 2009

Za správnost vyhotovení:
Irrg. Eva Reichová
pověřená soudn ím exekutoretn

JUDr. Jir'í Matuška, v. r.
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
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