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USNESENÍ
čj' 08l Ex 0l772107_070 Ket

soudní ex€kutor JUDr' Márcel Smékál' Exekutořgký úřad Přaha - Ýýchod' se sídlem Michelská 1326/62' l4o
00 Praha 4 - Praha 4 pověřený provedenín exekuce na základě usneseni okíesniho sou(lu v Rychnově nad KněŽnou
zE d\e 21.3'2001, čj.6Nc 46121200'7-6, lderé nabylo pňvní moci d]1e 17 ''7 '200'7,k1e.ým by]a nařiz€na €xekuc€
pod1e \Tkonate]ného }ykonatelnóho platebního rozkazu obvodniho soudu pro Prahu l Č' 'j' 53 C 1359,/2006 ze dne
2'7 '12.2006, kteÚ nabyl pfávni moci dne 20'2'2007, vykonatelného dne 20'2'2001 ve věci oprávnéného český
inkasní s€rvis, spol' s r'o.' Václavské nám. 6ó1808' 1 l0 00 Praha l , lČ: 27065l62, práv' zasl. JUDí' Ron]an Majer,
advokát se sídlenr KEkovská 24' ] l0 00 Praha ] p.oti povinnému David Dvořák, byt€m ZáÍněl l79,Záměl5'l1
43'naÍ.27.l0.l917 pro Jistina 24 l56'00 Kč s přísluš€nstYím' vrdává

Dražební vyhlášku
I

DraŽebni jednáni se koná dne l'l'9'20l0 v ll]30 hodin v budově Exekutorského úřadu Plaha-\.ýchod' soudniho
exekutora JUDr' Marcela sfiékala. Michelská 132ó,/62. Praha 4' obhlidka se uskutečni dne 7'92010 v l'l00 na
míslě samém ZámělČp. 179' PotŠtejn' okles Rychnov nad KněŽnou'

I1.

Předmětem dražby j€ následujici Íemovitost povinného ajeji přisfuŠenstvi:
. budoýu čp. I79 v obci Zdměl, posliýená nú pozemku sL pÍrcela čklo 223 ý k,ú, záněl'
. pozěmek sl. pníceh čislo 223, ležící 

', 
kntast íním území záměl,

. pozemeh pnrceh čislo 500/4, Iež[cí ý kafusl íl ífi úzehlí záměl'
vše zapsáno ý katasta němori|oslí ýedenéh Kilnstňlním úřnlten plo Kniloyehndetký kraj' KP RJchnov nad
Kněžno nn listu ýlasfuichl č. 120 plo kÚlistláIni úze í ZáměI'

lll.
Výsledná cena draŽené nemovtostičini částku j l0 000.00 Kč'

tv.
NejniŽší podání se slanoví ve Úšj dvou lŤetii výsledné ceny nemovitosti a jejÍho přjshlŠens1vi, tedy na částku
207 000'00 Kč.

Výšejistoty se stanovuje na částku 3l 000,00 Kč. Zájťmci o koupi dražených nenovitoslijsou povinni zaplatitjislolu
před draŽbou v hotovosti v ExekutorskéID íLřadě, soudního exekutora JUDr. Marcela smékala nebo na úče1 5l _

)o144302Í'7/0l00 vedený u Komerční Banky' a's.' variabilní symbol ll0|77207 jako specifický symbol pouŽjje
zájemco roďré čís1o nebo lco. K jjstotě zapIacené timto způsobem lze přihlédnoutjen tehdy' bude_li pied zahájením
draŽebniho jednaní zjištěno, ze doŠla na úČel soLldniho exekutora'Příklep bLlde udělen tomLL, kdo učini nejvyŠŠi
podáni. K zaplac€ni nej}yššího podárí Jčuji lhůtu l5 dni, která počne běŽet právni mocj usnesení o příklepu'
NejvyšŠi podáli je třeba zaplatit na úč€t exekutorského úladu 5l - I0144302l7/0100' vs 120l77207 nebo sloŽenim
částkf v hotovosti u exekuiorského úřadu píoti potvrzeni. Nebude-li nejryšší podání zaplaceno ve stanovené lhůtě'
bude nalizena opětovná díaŽba. s vylouč€nim toho lydraŽitele. kleqi své nqivyŠŠí podáni v minu]osii nezaplatil'

v1.
PÍáva a závady spojené s dřaŽenýminefirovitostmi: věcné břemeno uŽíváni dle smlou\,y darovaci ze dne 4'6'200] ve
prospěch Františka Dvořiáka, nar. 2.8. l 942 a J arlnily Dvořakové, nar' l 4'4' ] 950 '

vl1
ZáVady. které prodejenr nemovitoýí v draŽbě nezanik!ou' jsou věcná biemena' o nichŽ to stanoví zvláštní piedpisy'
újem býu a dalši věcná břenena a náje ni práva, u niclrž ájenr spoleČnosti v}Žaduje' aby nenrovitost zátěŽovala i
nadále ($ 3:]6a odst' I písl1l' c) o's'ř')' Na draŽených nemovitostech Dejsou Žá.lné závady' ktcré nczániknou draŽbou'


