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USNESENI
č.j. 08l Ex 0|772107-084 Ket

soudní exekutor JUDř. NlaÍcc1 smékal' Exellutořský úř.d Praha - východ' se sídlem Michelská 1326/62, 140
00 Praha :Í - Pťáha.{ pověřený provedenim exekuce na základě usnesen í okresn ího soudu v Rychnově nad KněŽnou
ze dte 27.3'2007. čJ' ó Nc 4612i20n7-6. l'Ťeré naby]o právní moci dne ]7'7'2007. krelýn byla nařizena etekuce
podle vykoDatelného \ykonatelného platebniho rozkm obvodn ího soudu pro Prahu l č' 

'j ' 53 C ] j 59/2006 ze dne
27'12'2006' kted nabyl právni moci dne 20'2'2007, vykonatelného dne 20'2.2007 ve věc; opřávňěného český
inkasni scnjs' spol. s r.o.. václavské nám' 66/808. ll000 Plalla ] 

' 
tČ' 27005l6], pla' zast' JUDr' Roman Ma.jer.

adlokít se sídlem Krakovská 24. 110 00 Praha 1 proti povinnénu Daiid Dvořák, bytem Záměl 179' Záměl 517
.l3. ňař. 27.10'1977 pro Jistina 2.l |56'00 Kč s příslušedstvím, tYdává

Dražební vyhlášku
I,

DraŽebtj 'jedíáni se koná dne 1'12.2010 v 9.]0 hodin v budově Exekurorského úřadu Praha_!ýchod' soudniho
exekutora ]tIDr' Marcela Snréka]a, lýíichelská l326/62' Praha 4' obhlídka se usklteční dne 23.l l'20l0 v 14.00 na
místě samém Záměj č.p' l79. okles Rychvnov nad Kněžnou

t1

Přednrětem draŽbyJsou nenrovitostj ve vlastnictvi povnrného ajcjich přislušenství:

. bul1oýd čI1. l79 ý obci Zúměl, postdýená nd Pozehku st. parceh číslo 223l k'ú' Zátlěl,

. Pozenek st' pafteh číslo 223,ležícíý k las|ráI ín ú1eÍni Záměl,

. pÍ,zelnek Parcela žíslo 500/4' ležici 1' kulastřáIllí úzení záněl,
ýše ?'upsúno ý kdlaýfu nemolilosli Ýlle ěh KdÍaslútnín úřad? plo KlóIoljehrulleckj kraj' I{P R}chlloý kql
Kněžnou na lislý ýlaíhiclýi L 120 pro kalnstúIní úzehí Záněl.

IIt.
Výsled|á c€na draŽeÍých nemoviioýíčitrí čáýku ]]0 000.00 Kč'

IV,
NejnjŽší podáni se stanoví ve ýšijedné poloviny !ýsledné cetv neftovitosti ajejiho příslušenstvi' tedy na čáslku
l55 000'00 Kč.

Výše jistot}-''se stanowje na čáslku ]] 000'00 Kč' Zá'jejnci o koupi díaŽených nemoviloýijsou lovnni zaplatit j isto|u
před d.ažbou v hotovoýi v Exekutorckém úřadě. Soudního exekutora JUDr. Marcela Snlékala nebo na účet 51 -
l014.1]02l7l0]00 vedený u Konerční Bank'v. as'. variabilni symbol 110177207 jako specifický symbol po!Žije
zájemce rodné čislo lebo lČo' K 'jisto!ě zaplacené dnr|o způsobenr l,e přihlédnoutjen tehdy' b!de_]i před Zahájenim
draŽebního jednáni zjišrěno' Že došia na účei soudního exekulora' Přiklep bude udélen tomu. kdo učinl ne.l\']ršši
podáni' K zaplacení nej\rššiho podáni u.čuji lhůtu 15 dní. která počne běŽet právní moci usneseni o příklepu'
Nej\yšši podáníJe třeba zaplatit ta Účet exekulorského úřadu 5 ] _ ]0l44302l7i 0] 00. Vs l20l77207 nebo složenÍn
čáýlq v hotoÝosti ! exekutoNkého úřadu Proti potvrzeni' NebudeJi nej!]'šši podáni zaplaceno ve ýanovené lhůlě,
bude nďíZena opětovná draŽba. s \}loučenin toho \],draŽitele' ke{i své nejwššípodánív minulosti ňezaplalil'

VI.
Práva a závady spojené s draŽenými iemovjtosllni: \,ěcné břemeno bytu pro Františka Dvořáka a Jarmilu
Dvořálrcvou. věcné břenreno uŽívání plo Františka Dvořák a a Jamlilu D\'ořákovo!'

vlI.


