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USNESENI
Soudni exekutor JUDr' Maťcel smékál' Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlen Mich€lská 1326/62, |40
00 Praha 4 - Praha 4 pověřený pÍovedenj'n exekuce na ákladě usneseni okesního soudu v Rychnově nad KněŽlou
ze dne 2'7 3'200'7, č'j' 6 Nc 46l212007'ó, kÍeré nabylo právni moci dne 1'7 

"12001, 
kterým byla nďizena exekuce

pod1e vykonatelného v}'konatehrého platebnj]ro rozkazu obvodního soudu pro Prahu 1 č' j' 53 C 1359/2006 ze dne
27 '12'20a6' kteÚ nabyl právni moci dne 20'2'2007' \'Ykonatelného díe 20.2'2007 !e věci oprávnénóho český
inkasní kapitáI' a.s'. Václavské nám' 66/808, l10 00 Praha l , lČ 2'764675l, pláv' zast' JUDr' Roman Majer.
advokát se sídlem Vyskočilovg čp'l326 / čo'5' l40 00 Praha - Praha 4 proti poYinnému Dávid Dvořák' byt€m
záněl l79' ZáměI' olÍes Rychnov nad Kněžnou 5L7 13, nar'27'l0"1971 , pláv' zast. Jiři Vlasák advokát, ádvokát
se sidlem Nám' Republiky 2, ]0l 00 Plzeň přo Jistina 24 l56'00 Kč s přislušenstÝím, Ýydává

Dražebni vyhlášku
I.

opakované dúŽebni jednáni se koná dne 20 ' l 0'20 l l v l l :3 0 hodj| v budově Exekutorskóho úřadu Ptaha'\"ýchod'
soudního exekutora JUDr' Ma.cela snékala, Michelská l326/62, Praba 4' obh1jdka se neuskuteČnl.

11.

Piedmětem opakova!é draŽbyjsou následující nemovitostj ve vlastnictvi povinného ajejich plísluŠenstvi:

i |l bu.Ioý| čp' 179 ý ,bci Zá,něl, posítl\,ená ni pozehku st, pnrceh číslo 223 l k.ú. ZáněL
trtr pozenek sí. parceli číslo 223' ležící ý kaíIstdlnim úxeni ZdměI,
l'l-l pozefue* parcelo číslo 500/4' ležíci ý klrtlrslrúlním úaemí Zářněl,
lše zqsá o I kalaýfu nemoýiíoslí ýedeně Kntnstňhtím úřadem prc K loýehru.tecklj krij, KP R]thlioý ad
K ěžJrott tlÍl list ýlast ictvíč. 120 pÍo k ll|snnhí území ZóměL

ÍT
VýSledná cena draŽených nemovitosti činí částku 3l0 000.00 Kč'

lv.
NejniŽší podání se stanovi Ve Úši poloviny \.ýsledné ceny nemovitosti a j€jího plisluŠenývi' tedy na čáýL-u
l55 000'00 Kč.

Výše jlstory se stano\ j e na čás1kLL 3 l 000,00 KČ' Záj emci o koupi draŽenýcb nenrovitostí j sou poÝinni zaplatit j istohl
pŤed draŽbou v hotovoýi v Exekutorském úřadč' soudniho exekutora JUDr' MarceLa smékaIa nebo na účel 5l _

101443021710100 vedený u Komerčni Banty, a's.' variabilni symbol ll0l77207 jako specific|ý symbol použije
zájemce todné čislo nebo IČo' K jistotě zaplacelé tjmto způsobem 1Ze přihlédnoutjen tehdy, bude"li před zahájenim
dfaŽebniho jednání ziištěDo' Že doš1a na účet soudnjho exekutora.Přiklep bude udělen tomu, kdo učini nejvyŠŠi
podání' K zaplaceni nej\Yššiho podáni uÍčuji lhůtu 15 dnj' která počne běŽet právni mocí usneseDi o přik]epu
Nejlyšši podánjje třeba zaplatit na účet exekutorského úřadu jl ' l0l4,1302l7/0t00, vs Í20l77207 nebo sloŽenim
částky v hotovosti u exekutorského tlŤadu prcti potvrzenj' Nebude-]i neji}ŠŠí podáni zaplaceno ve stanov€né lhůtě'
bude Dďizena opětovná draŽba, s vyloučenÍn toho rydraŽitele, ker"ý své úejvyšši podání v mnrulosti nezaplatil'

VI.
Práva a závady spojené s d.aŽenými nemovitostmi: věcné břeneno b}'tu pfo FrantiŠka Dvořáka a Jarlnilu
Dvořákovou, věcné břemeno uŽiváni pÍo Františka Dvořák a a Jarmi1u Dvořákovou'

vl1.
Závady' kleři p.odejem nemolitosti v draŽbě nezaniknou, jsou věcná břemelra, o nichŽ to sianovj zvláštní předpigy,
nájem b}tu a další věcná břemena a nájemni práva' u nichŽ ájem spoleČnosti \,}Žaduje' aby nernovitoý zatěŽovala i
nadále ($ 336a odst' l pism' c) o's.ř')' Na díaŽených nemovitoýech nejsouŽádné Závady, ktefé nezaniknou draŽbou.



VIII.
VydraŽitel je oprá\'Ťěn převzit \'ydraŽenou nemovitost s přÍsluŠenstvin dnem následujicÍm po \'Tdáni lsnesení o
přiklepu' o tom je D'draŽitel povinen vy.ozumět exeku1ora' VydfaŽitel se stává vlastníkem vydnŽených nenrovitosti
s přislušenstvin' nabylo_li usnesenÍ o přiklepu právni moci a Žaplatil_li nej\.lŠší podáni, a to ke dni \ydáni usneseni o
príklepu($ 3361odý. 1a2 o's'ř').

lx.
Exekutor vyzývá oprávněného, ty, kdo přistoupili do řizenj jako da1šj opfávněni, a ostatni věaitclc povinného, keři
příllasi]i u podepsaného souďrího exekutora své poh]edávky za povinným' aby sděli]i exekutorovi, zda Žádají
zap]aceni svých pohledávek. NepoŽádaji_li o zap]acení před zahájenim drcžebniho j€dnánj' můŽe lydJažitel dluh
povinného Wči nim převzít. Převzetjm dluhu nastoupi q'draŽite] na misto povinného; soublas včřitel€ se přitom
neryŽaduje' Je-li pohledávka, do niŽ nastoupi] rydÍaŽirel nisto poviínéhojako dluŽnik. zajišÍěna zástavnim právem
napŤodávaných nemovitostech' ptsobízástavníprávo tdči vydraŽite]i'

X,
Exekutor !'Zivá kaŽdého, kdo má pravo, kteÍé nepřipoušti dražbu ($ 267 o's.ř )' abyje uplatni] u soudu a áby takové
uplatněni práva prokázal oejpozdějj před zahájenim draŽebnjho j ednán í, a upoŽoíňuje. Žejjnak kJeho pránr nebude
při pÍovedelri \,ýkonu lozhodnuti přihlíz€no'

xL
Exekutor upozorňuje osoby' které maji k neÍrovitosti předkupní pÍávo' Že je mohou uplatnjt jen v dJaŽbě jako
ďaŽitelé. Udělenín příklepu předkupni právo Zanjká' Hodlá-U někdo uplatnit při draŽbě své předl'-upnl p.ávo, musjje
ptokázat nejpozději před zahájenin dmžebniho jednání' Exekutor jeŠtě před zahájenim vlashi draŽby roáodne
usnesenÍm' zda předkupnj pfávoje prokázáno' Proti tomuto usneseni neníodvolánipřípustné.

P o u č € n í: P.otitomllto usleseni mohou podal odvo lán i oprávněný. ti, kdo do řizeni přisioupilijako dalši
opÍávlění. povirLný a osoby' kte.é mají k nemovitosti předkupnj právo' věcné právo nebo nájemni právo' a to do l5
dnů ode dne jeho doručenj ke Krajskénlu soudu v Hradci Králové prostřednictvím podepsaného exekutofa' odvolání
jen pÍoti {irokům I', I]', Vl., Vlll'' lx'' x'' X]' tohoto usneseni uení přÍpuýné

V Praze dne 2.9.201I
JUDr. Marcel smčkal' Y.r.

Za spňý nosl lyholaýení:

DraŽební whláška se doÍuČuje: lx oprávněný, lx dalŠi oprávněnj, lx povi ný, lx manŽel povinneho, lx osoby s
předLupním právem. věcnýnr právem, nájennjm právem, lx osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky' lx
osoby, které přihlásiLy pohledávky zajiŠtěné zástavnim práven' lx finančni uiad. lx obecní úřad (k ryVěŠenj na
ÚednÍ desku), lx orgán ossz, lx zdravotni pojiŠťovna, lx katastrálni úřad, lx obecnj úřad obce s rozslrenoLl
působnosti' vjehoŽ obvoduje nemovitost (]( vyvěŠeni na úředni desce), 1x q'věšeni na uředni desce


