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EXEKUCNI URAD PRAHA 2 
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. JAN FENDRYCH 

Ve Studeném 117 5a 
147 00 Praha 4 
Č.Ú 4200105657/6800 

tel: 241470631 22?. 741 440 
\VVN, .exekucni-urad .cz 

podatelna@cxekucn1-urad.cz 

č.j . 132 EX 6969/09-67/ Zl 

USNESENÍ-DRAŽEBNÍVYHLÁŠKA 
Soudní exekutor J UDr. J an Fendrych, Exekučn í úřad Praha 2, se sídlem Ve Stu enem I Sll,.l~raha 4.n 

53 
v ·d-

věci: Obecm urad - 7:t6 1 cc 

Oprávněný: I, VZP ČR, pobočka Vsetín IČ: 41197518 DIČ: CZ411 97518 
adresa \'setin Smetanova 841 755 11 

Povinný: I/ Rostislav Čichoň 
adresa: Vidče, Vidče 346. 756 53 

1----------

č.J -· 

8 .04. 2011 
JI/~!/ 

~l1$'Ú 

vedené u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí sp. zn.: 2 Ne J53filOÓ4-Í4 
rozhodl takto: 

I. Dražební j ednání v nadepsané věci se koná dne 24.5.2011 od 10.30 h. , sídle soudního exekutora. 

Zápis účastníků dra,by a skládání dražební jistoty proběhne od IO. IS b. 

li. V dralbě bude prodány tyto nemO\itosti: 

Okres: CZ0723 vsetin 

K.lt.územi: 781525 Vidóe 

Ob•c : 545198 Vidče 

List vlastnictv.· 539 

V ltat . ůzeai jsou pozealcy vedeny ve dvou číselnyoh řadiah (st . - stavební parcela) 

A Vlasi:nik, Jiny c_c,raťnény I den r:1fi ka t or Pod!l 

Vlas i:n i c ké praťo 

Čichoň Rostisl~v , Vidče 3 , 6 , 756 53 Vidče 11010, 1s523 1/2 

8 Nemo,·1tos:i 
Pozelflky 

Parc9l • Vyrnéra{rn~} Druh poz~mk u Zp1bob vy uz i ti 

st. U 6 

1709/5 

1709/6 

1709/7 

Stavby 
Typ scu·by 
tas t cbé"•, ". b 1o\'Y 

Vidče, 6. p. 346 

819 z•stavěná plocha a 
nádvori 

24880 lesni pozemek 

3922 lesní pozem,,k 

5334 O ltllA půda 

Zp6sob \yu.tft„ Zpilseů' , , rsny 

rod.dům rozsáhlé chráněné územi 

Zpilsob ochrany 

roz.sáhl• chráněn• 
úzmai 

pozemek určeny k 
plněni f unkci les•, 
rozsáhlé chráněné 
úzeiai. 

pozemek určený k 
plněni funkci lesa , 
rozsáhlé chráněné 
úzeai. 
zemidilslcý půd.ni 
f ond , rozsáhlé 
chráněné UZ&Rl. 

Na parcel<č 
St. '46 

Pcz-ky V'? zJednodušene evidenci - parcely p6voo Poze.-nko,•y katastr ( PK) 

P.:-~;.a D.11 Typ V~ra{m2} PÚrodn! .<BC. UZ<tnz.1 

1688/3 2559 
1706 6819 

1707 3195 

a lO se \.Šemi součástmi a příslušenstvím k nim přináležejícími. 

Ill. Výsledná cena: 

IV. Nejnižší podání: 

800.000,-Kč 

533.333,-Kč 

Uk1 m 



V. Dražební j istota: I 00.000,-Kč 

Dražitelé Jsou povinni z.aplatit jistotu složením na účet soudního exekutora vedený u Volksbank a.s .• 

č.ú.4200105657/6800. var.symbol 696909. 

Jistota složená na účet se považuJe za zaplacenou, pakliže 3 dny před konáním dražebního jednání dojde na účet 

exekutora. Úhrada jistot)' je možná i v hotovosti při zápisu účastníl...'Ů dražb> v místě konání draž.by. 

\-1. S nemovitosti jsou spojeny t) to práva a závady: 

o Věcné bfameno chůze a jizdy 
ze dne 21.10.1995 
právni účinky vkladu ke dni 31.10.1995 

Parcela: 1709/10 Parcela. 1709/5 
Liscina Smlouva o věcném břemeni V3 1697/1995 

VII. Závady. které prodejem v dražbě nezaniknou jsou: 

o Věcne bfemeno chůze a jizdy 
ze dne 21. 10.1995 
právni úoinky vkladu ke dni 31.10.1995 

POLVZ: 1064/1995 

Parcela: 1709/10 Parcela: 1709/5 

Lisc~na sal.ouva o věcněm břemeni V3 1697/1995 
POLVZ:106'/1995 

Z-8501064/1995-836 

Z-8501064/1995-836 

Z-8501064/1995-836 

Z-8501064/1995-836 

VUJ. Vydražitel je oprávnčn převzít vydraženou nemovitost (soubor nemovitostí) s příslušenstvím dnem 

následujícím po vydání usnesení o uděleni příklepu: o tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. 

\'ydražitel se stává vlasmíkem vydražené nemo, itosti s příslušenstvím, nab> lo-li usneseni o udělern příklepu 

právní moci a taplatil-li neJvyšší podání. a to ke dni vydání usneseni o udělení přiklepu (& 69 e.ř. a § 361 o.s.ř.). 

IX. Pfi rozvrhu podstaty se mohou oprávněný. další oprávnční. a další věřitelé povinného domáhat uspokojení 

jinych ,,mahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které b} la nařízena 

exekuce. jesůiže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednám. jestliže \ přihlaSce uvedou vfši 

pohledávky a jejího příslušenství a prokáží- li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž: výše pohledávky 

nebo jejího příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží(§ 69 e.ř. ve spojeni s§ 336f o.s.ř.) 

X. Oprávněn), další oprávnění. a ostatní věřitele povinného. kteří pož.aduj1 uspokojení svých pohledávek při 

rozvrhu podstat} (§ 336f o.s.ř.), se vyzývají, aby exekutorovi sdělili, zda žádaj1 zaplaceni SV)'Ch pohledávek 

v hotovosti. V případě, že uvedené osoby nepožádají o zaplacení svých pohledávek před zahájením draiebního 

jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít(§ 69 e.ř. ve spojení s§ 336g o.s ř.). 

XI. Ten, kdo má právo. které nepřipouští dražbu(§ 52 e.f. ve spojení s§ 267 o.s.ř.) se vyzývá. aby je uplatnil 

u soudu a ab) takové uplatněni práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání. Pal...líže cak 

neučiní, nebude při provedení exekuce k tomuto právu přihlíženo. 

Xll. Osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, mohou toto právo uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. 

Předkupní právo k vydražené nemov1tost1 zaniká udělemm přiklepu. 

Odůvodnění: 
Podle ~ 336b o.s.ř. vydá exekutor po právní moci usnesení o ceně usnesení o naří1eni dražebního 1cdnání (dražební vyhhm,u). 

VSTOI.. dra1cbnl vyhlášl') obsahuje předně ča~ a místo dražebního jednání. přlčemí Jednaní lze nafíd1t neJméně 30 dnu po 

\}dání dražební \)hlášl..') a dr,vbu 17..: provést , mlsu~. kde se nach.kí nemov11u,t nebo , exekučním úfadč anebo na jiném 

,hodném místě(~ 336d o.s.ř) Ve výroku se také uvede omačem nc:mov1tosli.JeJího příslu.~cnství a \Jslcdná cena dle u~ncseni 

o ceně. Dále se uvede výše ncJnižšího podáni, vyšc dražební JtSIOl) a způsob .1eJího ,aplaceni ?\cJnižší podám činí 2ť:, 

výsledné ceny (§ 336c odst. I o.s.ř.). Výše Jbtoly nesmí přesáhnout tři čtvniny nejnižšího podání (§ 336c odst 2o.5.f.). 

Rovněž ,jrok obsahuje o.aiačeni pnh a zá\ad 5pQjených s nemo\tlOSlÍ a zá\'ad určenych , usnesení o ceně. které prodejem 

, dražbě ne,aml..nou. což jsou ,ěcná břemena. o nichž to stano,í C'láštní předpis~ , nájem b)1U a další ,ěcrui bkmcna a 



nájemnt prá,a. u nich} LáJcm spolcčno ti \)'iaduJc, ub} nemo\ltost Jatěžo,ala I nadále(§ 69 c.ř. ,e spojeni s 336a odst 

I písm. c) o.,.t.). Ve '}roku~ ro,nč, uq:Jou pfedpuklady. za ktcl)ch ,,dmiitcl muže přc\/tt \)draženou ncmontost 11111 

kterych ,,c tane jejím , l,mnikem . I ,ckutor ve , ) roku rovně, poučí další osob) dh: § 336b odst. 2 písm .i I, j ). k). 1) 1al..) m 

zpusobcm mají uplatnit vá práva. 

Poučeni : Proti tomuto u~ncseni l,c podat odvoláni do 15 dnu ode dne jeho doručeni k prislušněmu kra1skému ',(l\ldu 

proslředni<.:Mm exel..u10111 Od,oláni mohou podatJcn oprávnčnS , ti, kdo do r11o:ni přistoupili 1al..o dalšJ opnhnční. po'1nnf 11 

osob) , ktcrt maJi k nemm1tosti prcJkupni prá,o, ,č,nc prá,o ncho 11.1.remn prá,o 01holáni Jen pmt. \)rokúm I., li . VI 

VIII . aí XII. není přípustné. Orazb) se nrn1uže roča.,tntl po,mn)° a manžel povmného. Osob) pfllomné na dražcbnimicdrcinl 

JSOU ptl\ inn) řídit se dnvcbním řádem a zdr7ct chm ůní naru~uJíciho klid a dústoJnost dr.ve bm ho jednaní V připadč, Je 

povmn)° ncumowí JáJcmcum o dnvbu prohlídku draícné ncmo\ltosti mwc mu b)1 ull1)cna pořádl..l,,4 ptikuta d(l \}ŠC 

50.000,-Kč a jeho cho,ňnl mULe b) t posouzeno jako mareni ,jkonu ůfcdního ro,hodnuu \., ,neseni a jeho ptipadné zmčD) JSOU 

.nerejnčn) na ww,,.c,cl..u<.:ni-urad a 

V Pra, e dne 07.04 .2011 

Za správnost: 
Tomáš Kubala 

otl.!lc 11rrd11iho ra::11/w 

3 

JUDr. Jan Fendrych, \'.r, 
soudní exekutor 


