
VIII.
Vyd-íaŽitelje opráYněn převzit ryúaŽ€nou nemovilost s přísluŠenstviÍl dneín následuiicim po vydání usnes€ni o
přiklepu. o toŤnje \ydraŽite] povinen lyrozumět exekutora' VydřaŽitel s€ ýává vlaýníkem \],dražených nemovitoýí
s plhluŠenstvím' nabyloli usneseni o přiklepu píávni moci a zaplatil-li nejvyŠŠí podání, a to ke dni vydánl usnesenj o
příkIepLl($ ]36lodst. ] a2 o.s'ř')'

IX
Při .ozvrhu rozdělované podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řizení plistolpiliJako dalši oprávněni' a další
věřitelé povinného domáhat uspokojeni jiných pohledávek za povjnným přiznaných rYkonatelným roáodnutim'
slniretn nebo jiným titulem uvedeným v s 274 o' s. ř' anebo pohledávek za povinným zajištěných záýavním právem
na píodávaných nemoYitostech' neŽ pro které byl nařizen tento výkon rozhodnutí' jestjiŽe je přjhlási u podepsaného
soudniho exekutoÍa nejpozději do Zahájeni dmŽebn iho .jednán i. opÍávněný a li, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění' filohou své pohledávky za povinným piihlási1,jenjeýliŽejim byly přiznány ýykonatelným rozhodnutim'
smíÍem nebo.jiným tih'lem uv8deným v $ 271 o. S. ř' po právní moci usneseni. kterým by1 nařízen ýýkon rozhodnuti
píodejem výše uvedených nemovitostj' V přihlášc€ musj bý uvedena výŠe pohledávky' jejihoŽ uspokojenj se věřitel
domáhá, a poŽadovaná \.ýše přislušenství této pohledávry' K přihlášce musí bý připojeny listiny plokazujíci' Žejde o
pohl€dávku přiznanou !]'konat€lnýl roáodnutím, smirenr nebo.jinýn1 iitulem uvedeným v $ 274 o' s' l' anebo o
pohl€dávku zajištěnou zástavnim právem na prodáVaných nernovitostech' K plihláŠcc. v niŽ ncbude uvedena više
pohl€dávb n€bo jejiho přislušenstvI- exekutoí nebude přihlíŽet'

X.
Exekutof \yzývá oprávněného' ty, kdo přjstoupili do říz€ni jako dalši oprávněni, a ostatnj věřite]e povinného, kteři
prihlásiii nebo podle ťýroku IX. tohoto usneseni přihlásí u podepsaného soudnilro exekutora své pohledáv|q za
povinným' aby sdělili exekutorovi' zda Žádajizaplaceni svých pohledávek' NepoŽádaji_|i o zaplaceli př€d zahájenin
dÉŽebniho j€dná! í. můŽe rydraŽitel d1uh povinného vťlči nim převzjt. Převzetim dluhu nastoupi q'draŽitelna misto
povinného;souhlas věii1ele se přilo.n nevyŽaduje' JeJi pobledávka' do niŽ nasloupi] vydraŽitelnrísto povinnélrojako
dluŽník, zajištěna záslavnim píáVcm na plodávaných nemoviÍos1ech, působi zástavni pfáVo vůči \ydíaŽiteli

X]
Exekutor }yZýYá kaŽdého. kdo nlá právo. kleré nepřipouští draŽbu ($ 267 o's.ř.), abyje uplalnil u soudu a aby takové
uplatněni práva píokázal nejpozději př€d zahájenim drazebního jednáni' a upozorňuje' Žejinak kjeho právu nebude
při plovedeDi Úkonu rozhodnuti přih1íŽeno'

xll.
Exek'utor upozorňuje osoby, které maji k nenovitosti předkupní právo, Že.je mohou uplatni1 jen Ý dráŽbě jako
dJaŽiteIé' Udělenim přiklepu předkupníprávo zaniká' Hodlá_lj někdo uplatni1přj draŽbě své předkupni právo. musije
prokázat nejpozději před záhájenim draŽebuiho jednáni. Exekutor ještě před zúájením vlastní draŽby rozhodne
usnesením, zda předkupní právoje prokazáno' Protitomuto usnesení neniodvolánípřipustné'

Poučenl:Protilonrulousnesenimohoupodatodvolanioprávněný,ti'kdodořizenipiistoupi]ijakodalši
opráYnění' povi lý a osoby, l(teré maji k nemovitosti předkupní právo' vécné právo nebo nájenrní právo, a to do 15

dnů ode dne jeho doÍučeni k€ Krajskén1u soudu v Hradci Králové prostředniclvÍn podepsanébo exekutora' odvoláni
jen proti Yýrokům l'' l].' Vl', VIII'' x.' x', Xl nebo X)I. tohoto us eseni €ní připuýné

V PÍaze dne 4.8'20l0
JUDř. Mařc€l smékál v.ř.

Za 5práý nost ýyl1otOýení:
Mgr' Teřeza Kil era,,á

DíaŽebn j wh láŠ ka se doíučuie: l x oprávněný' l x dalši oprávnén i, l x povinný' I x manŽel pov inného, I x osoby s
piedkupnim právem, věcným právem' ná.jen1ním pnivem, lx osoby. které přihlásily vymahátelné pohleclávky' lx
osoby, kleré přihlásily pohledávky zajiŠtěné Zístavním právem' lx finanční úiad' lx obecni úřad (vyvésit na úředni
desku)' lx orgáx oSSZ' lx zdravotni po.jiŠťovna' 1x katastrálni úřad. ]x obecni úřad obce s rozŠířenou působnosti, v

.jehoŽ obvodu.je nemovitost (vyvěsit na úředni desku)' Lx qryěŠeni na uiedni desce
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