
EX 1066/03 - 55

UsNESoxÍi

JUDr. Lubomír ZáIešák, soudní exekutor
Exekutorský úřad Brno - venkov
se sídlem Brno, Jezuitská 3,

tel.:542211 919,131 119 509,
fax: 542 217 920,

pověřený provedením exekuce na základě usnesení okresního soudu Brrro - venkov ze dne 17. 10.

2003, č.j. 19 Nc BB2712003-4, kterým bylanalízena exekuce podle q'konatelnýclr platebrríclr výměrů
Všeobecné zdravotni pojišt.ovny Ceské republiky ze dne 15" 7.2003, č. j. 4240301299, ze dne 15. 7'

2003, č, j.2140301298, k uspokojení pohledávky

opravnene: Všeobecná zdravotní pojišt'ovna české republiky, orlická 4l202O, Praha 3,

adresa pro doručováníIJzemni pracoviště Bmo-venkov, Francouzská 40, 601 00
Bmo.

ve výši ]] .]]3,- Kč, jakož i nákladů exekuce,

proti povinné: Marie Illoušková, r. č. 485506/434, Husova 28B, 664 0I Bílovice nad Svitavou,

vydává

DRAZEBNI VYHLASKU

I" Daiší dražebnijednání se koná dne 6. 3.2009 v 10,30 hod. vsídle Exekutorského úřadu Bmo.
venkov, v Brně, Jezuitská 3.

Př.edmětem draŽby jsou pozemky parc' č,.2986,2981,2988,2989, 3243' 4883 vkat. úz.

Borkovany ZapS. na LV 1159 pro obec Borkovany u Katastrálního úřadu pro Jihornoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče'
Shora uveclené nemovitosti budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Cena nemovitostí byla zjištěna posudkem zna\ce Ing. Františka Dobiáše' ze ďne 11. 6. 2008, č'
210\ .69l200B. Výsledná cena nemovitostí byla stanovena ve výši 95'800'- Kč.

Nejnižší podání Se stanoví ve výši jedné poloviny výsledné ceny nemovitostí včetně
př.íslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku, tJ. 47'900'- Kč.

Výše jistoty se určuje částkou 35.000,- Kč' Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povirrni

sloŽit draŽební jistotu do zahájení dražebního jednání v hotovosti u nadepsanélro exekutorskóho
úř.adu nebo na účet soudního exekutora č,. I"]6036680/0300' variabilní symbol 1066036' veclený

u ČSoB' a. s"

K platbě na účet lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno,
že na účet soudního exekutora také došla.

Výše minimálního příhozu se stanoluje ve ýši 5.000,- Kč.
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VII. K zaplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta jednoho měsíce, která počne běžet právní mocí
usnesení o příklepu. Nejr,yšší podání je třeba zaplatit na účet soudního exekutora uvedený
v bodě V. nebo v hotovosti v sídle exekutorského úřadu.

VIII. VyclraŽitei je oprávněn pievzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem násiedujícím po
vydání usnesení o příkiepu. o tom je lydraŽitel povinen vyrozumět soudního exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o
příklepu právní moci a zaplatil.li nejr,yšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
Nezaplatí.li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečně určené lhůtě, soudní exekutor nařídí
opětovnou draŽbu.

iX. Soudní exekutor upozorňuje, že plt rozvrhu podstaty se mohou oprávnění, ti, kdo do řízení
přistoupili jako clalší oprávnění, a další věřitelé povirrného domáhat uspokojení jiných
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek Zajištěných zástavním právem, než pro které byla
nařízena exekuce, jestliŽe je přih1ásí nejpozději do zahájení draŽebního jednání, jestliŽe

v pří1r1ášce uvedou r,yši pohledávky a jejílio příslušenství a prokáŽou-li je příslušnými listinami.
K přihláškám, v nichŽ výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepř.ihlíŽí.

X' Soudní exekutor wzj',vá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a

ostatní věřitele povinného, kteří poŽadují uspokojení sých polrledávek při rozvrhu podstaty,

aby soudnímu exekutorovi sděliii, zda žáďaji zaplacení sých pohleclávek, a upozorňuje, Že

nepoŽádají-Ií o zap|acení před zahájenim dražebnílro jednání, mťrže vydraŽitel dluh povinného
vrrči nim přcvzít.

Xl. Soudrrí exekutor vyzývá každého, kdo máprávo, kterénepřipouští draŽbu (|J261 o. s. ř.)' aby je
up1atnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zalrájením dražebního
jeclnání, a upozorňuje, Žejinak kjeho právu nebude při provedení exekuce přilrlíŽcno.

XII, Sor'rdní cxekutor upozorňuje osoby, které mají knemovitostem předkupní právo, že je mo1rou

uplatnit jen v draŽbě jako dražiteié.
Ilodlá-li někdo uplatnit při draŽbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před
zalrájením draŽebního jednání. Soudní exekutor ještě pr'ed zahájenim dražebního jednání
rozhodně usnesením, zda předkupní právo je prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání
přípustné.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnťr od jeho doručení u Kra.1ského
soudu v Bmě prostř.ednictvím Exekutorského úřadu Brno - venkov, sídlem v Bmě,
Jezuitská 3.

oc1voiání jen proti ýrokům I., II.' VIII', IX., X.' XI. a XII' není pt'ípustné.

V Brrrě cIne 29. 1. 2009
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/.a spravl)osi vynotovelu:
JUDr. Jiří Matuška
exekutorský kandic1át

JUDr. Lubomír ZáleŠák, v.r'
soudní exekutor


