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Usnesení

Soudní exekutor JUDr. Martin RůŽíčka, Exekutorského úřadu ZLín, se síd].em

ZLín, 2.května 23B4 v exekuční věci nařizené usnesením, které vydaI
okresní soud v Břec}avi' na provedení exekuce č.j. 53 Nc 2089/2001 _ 4|

Ze dne 2.4.2OO1, na zák]-adě vykonateIného exekučního titulu - platební
rozkaz č. j. 3C 32B/2oO5-5, který vydal okresní soud Praha _ západ dne

10. 11.2o05, kterým se uk]-ád"á povinným: Josef Vodička, Borkovany I92, 69L
.1\ Borkovanv. r.č. 62 07 04/0433 a Marta Vodičková, Borkovany L92, 697

Ý é--J ,

?q Rnrknlrenrl' r.č. 6O 5B 22/0542 zaplatit pohledávku v část-ce 462 349'50
r J v uLLJ f

Kč s příslušenstvim oprávněnému Modrá pyramida stavební spořitelna' d.S..
BěIehradská I2B/ 222, :'.2O 00 Praha 2, IČ: 601 92 B52, DIČ: CZ69900I7B2

ro zhod].
r.
DraŽba nemovitostí uvedených v bodě I
hod v sidle Exekutorského úřadu ZIin,

takto:

I. se koná dne 21. 10. 20o9 v 15.30
ZIin, 2. května 2384.

-L.L.
Předmětem dražby j sou tyto nemovitosti:

- spoluvlastnický podíl íd' 7/2 pozemku p.č. 592/l _ zastavěná plocha a

nádvoři
- spoluv]astnický podí1 íd. a/2 budowy k bydleni č.p. I92 Borkovany na

pozémku p.Č. 592-/I, p.č. 5g2/2 se všemi součástmi a přísIušenstvím, jak
jsou tyto nemovítostí zapsány v katastru nemovítostí na Lv 423 pro
katastráIní území Borkovany, a jsou ve spo1ečném jmění manže1ů povinného
Josefa Vodičky, r.č. 62 O1 04/0433 a povinné Marty Vodíčkové, r.Č. 60 58

22/0542, se všemí součástmi a přís1ušenstvím, tak jak 3sou popsány v9-
znaleckém posudku znalce ]ng. cana Štěpánka ze dne 19.11.2oo8, č. 4307 _

224/08.

Shora uvedené nemovitosti tvoři jeden funkční celek a budou draŽeny
e nří sl rr.šenst'vim a součástmí (soubory) jako jeden cef ek.
a ÝLL9L

IIT.
VýsIedná cena draŽených nemovitostí činí 200 000'- Kč'

rv.
NejniŽši podání se stanoví částkou ve výší 133 333,- Kč.

V.
Výše jistoty se určuje částkou 70 000,_ Kč.
aA4^^^: ^ l.^,.ňi ri raženÝch nemovitostí jsou povinni s1oŽit 1istotu před
ZdJcItLL] U NvuIJl vroágrrJ9rJ

dražbou v hotovosti u podepsaného exekutora nebo na účet tohoto úřadu
vedený č.ú. t13 3lr2 1B2/O3OO, ČSoB, á.S.r var. symbo1 1301. K platbě na

účet bude příh]-édnuto jen tehdy, bylo-1i před zahá)ením draŽby zjištěno,
Že na účet exekutora skutečně došla.

VI.
S nemovitostí jsou spojena tato práva a závady: nejsou Žádné zjištěny

V]I.
Prodejem nemovítostí nezaniknou tyto závady: nejsou Žádné zjištěny.



VlTI.
Při rozvrhu rozdě]-ované podstaty se mohou opráVněný(á), tí, kdo do tizeni
přistoupíIi jako da1ší oprávněni, a da1ši věřite1é povínného (povinné)
domáhat uspokojení jíných pohledávek za povinným (povinnou) přiznaných
vykonatelným rozhod.nutím, smírem nebo jínýn Litulem uvedeným v S 2l4
o. S. ř. anebo pohledávek za povínným (povinnou) Zafišt.ěných zástavním
právem na prodávaných nemovíLostech, neŽ pro které byla nařízena tato
exekuce, jest].iŽe je přih1ási u podepsaného exekuLora nejpozději
do zaháj ení draŽebního jednání ' oprávněný (á) a tí, kdo do řízení
nři storrni l i .,i akn rtel ší onrávnění, mohou své pohledávky za povínným
Pr f J uvul/rrr

/^^t?innarr\ ňř]1-'1,4..i| -^^ ios1-liža iim l.rrz]rr nřiznánrr --.'1.^..+^.l.'-*
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rozhodnutím, smírem nebo jinýn titulem uvedeným v s 274 o. s. ř.
po právní moci uSneseni, kterým byla nařízena exekuce prode;em výše
uvedených nemovíLostí .
V přihlášce musí být uvedena výše pohIedávky, jej íhoŽ uspokoj ení se
věříte1 domáhá | a poŽadovaná výše přístušenstvi této pohledávky.
K nřih.l ášr:e mttsí hr,lt nřino-rer'' .l .l-|.iňr' ^*alz--..:.^< :^ ]le o pohledávku

--t - ť-'I--J-.ly l.L5LJlIy L)LUKdLU)LvL, Lv Ju

přiznanou wykonate1ným rozhod.nutím, smírem nebo jinýn titulem uvedeným
v S 21 4 o. S. Ť . anebo o pohledávku zaj ištěnou zástavním právem
na prodávaných nemovi-tostech. K přihlášce, v níŽ nebude uvedena výše
nnh.] erlárzkrz npho i oi í ho nří s l rršenství ' exekutor nebude příhli žet .
Pvlrfvvqvr\J uJrrrv

IX.
Exekutor vyzývá oprávněného (oprávněnou) , ty, kdo přistoupi1í do řízení
;ako další oprávnění, a ostatní věřite1e povinného, kteří přihtásí1i nebo
podle výroku 1X. tohoto usnesení přihlásí u podepsaného exekutora u své
pohled'ávky za povínným (povínnou), aby sděliIi podepsanému exekutorovi,
-Al ř4^l-i 4 oan1ar-ení swÝch nnhl pr]árrek v hotovostí. NepoŽádají-1iL|)d Lr-\)d)J 4aPJoUgrrJ ovJvlr yvr]t9VuvÝJt

o zap1acení před zahá1ením draŽebního jednání, můŽe vydraŽíteI dluh
povinného (povínné) vůči nim převzít. Převzetím dJ-uhu nastoupí vydražitel
na místo povínného (povj-nné); Souh1as věřite1e Se přítom nevyŽaduje. Je-
1i pohledávka, do niŽ nasLoupíI vydraŽíteI místo povinného (povínné) jako
dlužník, zajištěna zástavním právem na prodávaných nemovitostech, působí
-<^+^--*< *.4''^ \růči wvclraŽiteli.LděL4V1ll P!oVv vuUt

X.
Exekutor vyzývá kaŽdého, kdo má právo, které nepřipoušti prodej výše
uvedených nemovítostí v této dražbě, abY je upIatní1 u soudu ža]-obou
pod1e s 261 o. s. ř. a aby takové uplatněni práva (podání Ža1oby
na vy}oučení prodávaných nemovitostí Z exekuce) prokázaI podepsanému
exekutorovi nejpozději před zahájením draŽebního jednání. Jest]-iže tak
narrě.i ní neřrrrr]e nři nrowec]ení exekuce k jeho právu přihlíŽeno.rlg uu!rrf / !ruvusv

XI.
Exekutor upozorňuje osoby, které mají předkupní právo k draŽeným
nemovitostem, Že je mohou uplatnit jen v draŽbě jako draŽitelé a udělením
příklepu j im předkupní právo zanikne. Hodlá-Ií někdo upfat.nit své
předkupní právo' muSi je prokázat nejpozději před zahájením dražebniho
j ednání .

XTT "

PříkIep bude udělen tomu' kdo učini nejvyšší podání. K zaplacení
ne;vyššího podání se ulČuje lhůta 1.4 dnů, která počne běŽet právní mocí
nří kl pnrr Neirrvšší ooc]ání ]^ +ř^l.'r -=n.l 3|iI na shora uvedený účet

J c Lrš!d LayL

exekutorského úřadu nebo sloŽením v hotovosti u exekutorského úřadu proti
nnt-rrrzaní

Nezaplatí-Li nejvyšší podání včas/
draŽbu

soudní exekutor. n: ří r]í nnětovnou



XII] "

D:lší rJon nn rrrlělpní nří]zlonrr io rrllr] r:žiŤa] nnrárrněn ařovziť lrltr1ražpnáyv Ir!f\agPu Je vJuru-!uer vyLavrrslr y!sv4rL vyurazLrls
nemovitosti s příslušenstvím, o čemŽ j e povinen uvědomiL exekutora.
Nabude-]i usnesení o udě1ení příklepu práVní moci a Zapfatí_li vydraŽrte].
nejvyšší podáni Ve Stanovené 1hůtě, stává Se vydraŽíte1 vIastníkem
VVdražené nemoviLosti ke dni vrzr^lání tisnesení ^ Irr..lě.] oní rrří l. l entt.

P o u ě e n í: Proci odstavcům ITI.' TV., V. a VIT. tohoto usnesení Lze
podat odvo]-ání do 15 dnů ode dne jeho doručení u JUDr"
Martina Růž'ič'kll qntrr]níhn ovoi1gtora Exekutorského úřadu/ vvs\jrrrrrv

711n <Ó círl .lam n1in ) 1rlráŤr: ??Q/l -a1-^ .-4L+lL| !L áf all I L. \v ELllq 4JUŤl 
-1 

crrv 1:rOstředniCtVím
ke Krajskému Soudu V Brně. Prot'i zbývajícím bodům tohoto
usnesení není odvo]'ání přípustné.

Ve Z]Íně dne 16.9.2009

JUDr artrn
udní

KUZlCK
exekuto


