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exekuce v usnesení o nařízení exekuce' vydaném oÍ<resní soud v Karviné-pobočka v Havffově ze dne 19.11.2010 č'j. 127
EXE 2636/2010-20,
proti povinnému:

nar.74.02.1976
na náwh oprávněného: FORSET COLLECT LIMITED, Agiou Nikolaou, 67-69, Flat/office 103, , P.C.2,

Nicosia, IC 265667, ZaSt' Mgr. Jan Petřík, advokát, Týnská 12, 11000, Praha 1

pro 6 189,20 Kč s příslušenswím

vsouladusust.S52odst.1a569zákonač.12012001Sb.,osoudníchexekutorechaexekučníčinnosti(exekučnířád)ao
změně dalších zákonů (dále jen ''e.ř.'') a ve vazbě na S 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ''o.s.ř.'') ve věci exekuce proti povinrrému na návrh oprávněného

vydává

DRAŽEnNÍ vYHrÁŠxu
I. Dražba nemovitostí uvedených v bodě II se kor-rá dne 21'.2.20']'2 v 13:00 hod. v aukčr-rí síni společnosti Naxos, a's.,

Holečkova 31, Praha 5 - Košíře.

Zájemci o koupi dražených nemovitostí se registrují 15 minut před začátkem dražebního jednání na recepci
společnosti Naxos a.s. na shora uvedené adrese.

II. Předmětem dražby jsou následující nemovitosti a jejich příslušenswí:

spoluvlasurický podíl o velikosti 1/10 ve vlastnictví povinné na tremovitostech:

EVA KULICHOVÁ, JAROšoVA 7B1|I2B, 73601, HAVÍŘoV - ŠuMseRrc,
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JUDr. ondřej Mareš, LL]M., EÍekutbrský"íiáá riíaíncrice,. Novobranská 20, 412 0I Litoměřice, pověřený provedením

st. 83

III. Výs1edná cena dražených nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení, jejich příslušenswí, práv a jiných
majetkoqých hodnot patřících k dražebnímu celku činí 147'000'- Kč.

IV. Nejnižší podání se stanoví ve qýši 2/3 výsledné cer-ry draŽenýcl-r nemovitostí uvedených pod bodem II. tol-roto
usnesení a jejích příslušenswí, práv a jiných majetkových hodnot, pařících k dražebr-rímu ce]ku a činí částku

98.000,- Kč.

V. Výše jistoty pro dražbu nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení stanovuje soudní exekutor v částce
9.000,- Kč, nejqýše však ve výši3/a nejnižšího podání. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinn1 zaplatit jistotu
buď v hotovosti v aukční síni společnosti Naxos, a's', Holečkova 31, Praha 5 - Košffe před začátkem dražby, v karrceláři
soudního exekutola v sídle Exekutorského úřadu Novobranská 20, 4I2 01 Litoměřice, nejpozději do dne konání
dražebního jednání nebo bezhotovostrrí platbou na účet soudního exekutora č.ú.: 215887454/0300, vedený u ČSoB, a.s.,

Třeběín, ě.p. 10? rod - dům



vařiabilní symbol 802210. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, byloJi před zal-rájením
draŽebního jednání zjištěrro, že na účet soudního exekutora uké došla.
Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání.
Soudní exekutor před zahájením vlastrrí draŽby rozhodne, zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto rozhodnutí není
přípustný opravný prostředek.

VI. Práva azávady spojené s nemovitostí: nebyla zjištěna

VII. Závady, které prodejem nemovitosd v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní
předpisy, nájem bytu a dajší věcná břemena a nájemní práva, u nichŽ zájem společností vyžaduje, aby nemovitost
zatěžovala i nadáie a jedná Se o tyto závady (S 69 e.ř. ve spojení s $ 336a odst. 1 písm. c) o.s'ř.):
nebyly zjištěny.

VIII. Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání'
Podle 5 69 e.ř. ve spojení s S 3361 o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraŽenou nemovitost (vydraŽený funkční soubor
nemovitostí) s příslušenstvím dnem nás1edujícím po vydání usnesení soudního exekutora o udělení příklepu. o tom je
vydraŽitel povinen vylozumět soudního exekutora. Vydražitel Se stává vlastníkem vydražené nemovitosti
s příslušenswím' pokud rozhodnutí o přík1epu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení
o udělení příklepu.

IX' Soudní exekutor upozorňuje, že při rozlthu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
opráměr-rí' a další věřite]é povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných poh1edávek nebo pohledávek zajištěrrých
zástarmím právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání,
jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenswí a prokáží-li je příslušnými listinami. Listiny musí být
připojeny k přihlášce v originále. v ověřené kopii či v konvertované podobě kvalifikované listiny. K přihláškám, v
nichž výše poh1edávky nebo jejího příslušenswí nebude uvedena se nepřihlíží (S 69 e.ř. ve spojení s S 336f o.s.ř.)

X. Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako da1ší oprávnění, a ostatní věřitele
povinného, kteří poŽadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty ($ 0s e.i' ve spojení s s 336f o.s.ř'), aby
soudu sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek, a upozorňuje, Že nepožádají-li o zaplacení před zahájením
dražebního jednání, může vydražitel d]uh povinného vůči nim převzít (S 69 e.ř. ve spojení s $ 336f o.s.ř.)

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

XII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražbě
jako dražitelé. Předkupní právo k vydražené nemovitosil zaniká dnem, kterým se stal vydražitel jejím vlastníkem. HodláJi
někdo uplatrrit při draŽbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní
exekutor ještě před zahájením v1astní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Plotl tomuto
usnesení není odvolání přípustr-ré.

XIII. NezapiatíJi vydražltel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, soudní exekutor nařídí další dražební jednání (S 69
e'ř. ve spojení s S 336m odst. 2 o.s.ř.)'

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v ostravě do 15ti dnů od jeho doručení
prostřednicwím soudního exekutora JUDI. ondřeje Mareše, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem
Novobranská 20,4L2 01 Litoměřice.
Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.
odvolání jen proti výrokům označeným v dražebr-rí vyhlášce I., il., VI., Vm., IX., X., XI., XII. XIII. není
přípustné'

V Litoměřicích dne 23.12.2011

otísk úředního rozítka

JUDI' ondřej Mareš, LL.M., v'r.
soudní exekutor

Exekutorský úřad Litoměřice
vyřizuje: Mgr. 81aŽej Perr
za Splávnost Whotovení: Michaela Němcová

Vyvěšeno dne: 28. 72. 2a1-7 r: i-: I
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