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EXEKUCNI URAD PRAHA 2 
SOUDNÍ EXEKUTOR JUDr. JAN FENDRYCH 

Ve Studeném 117/Sa 
147 00 Praha 4 

tel: 241 470 631. 222 741 440 

č.ú. 4200 I 05657/6800 

wwv. exekucni-urad.cz 
podatelna@exekucn1-urad.c1 

č.j. 132 EX 6969/09-68/ Zl 

USNESENÍ-DRAŽEBNÍVYHLÁŠKA 
Sou_duf exekuto, JUD,. Jan Fend ,y,h, E<ekučnl úřad P,aha 2. se sfdlem Ve Stf d•'15111,l:l?(~~d 11'3 Vidte i 
věct: t . --
Oprávněný: I. VZP ČR, pobočka Vsetín IČ: 41 I 97518 DIČ: CZ41197518 LJ~ :.~ 

adresa: Vsetín Smetanova 841 755 11 Do~lo 8 .04, 2011 

/t/j,ll}I/ Povinný: 1/ Rostislav Čichoň 
adresa Vidče 346. 756 53 

P"OOt llS!U 

vedené u Okresního soudu ve Vsetině, pobočka Valašské Me-zifíčí sp. zn.: 2 Ne 3535/2004-14 
rozhodl takto: 

Pl'Uohy 

I. Další dražební jednání v nadepsané včci se koná dne 24.5.2011 od 11.00 h. v sídle soudního exekutora. 

Zápis účastník'Ů dražb) a skládání dražební jistoty proběhne od I 0.45 b. 

li. V dražbě budou prodán) tyto nemovitosti: 

Okres: CZ0723 Vaetin 

Kat. uzem.i.: 661554 Juřinka 

Obec: 545058 Va.luaké Mez.J.říči 

11st vlastIUctvi: 27 

V lcat. území jsou pozemky vedeny ve dvou či.ae1nycb řadách 

A Vlastnik, Jiny opravn~ny 

Vla.:1tnicke pr4•·0 
Čichoň Rostislav, Vidče 346, 7.56 53 Vidče 

8 N!'ll!Ol'l.CO!:Cl. 

Po::emky 
Pdrcel4 

345/1 

345/2 

346/2 

Vyměr-, {m2J Druh po::emku 

884 zahrada 

1633 zahrada 

67 zahrada 

a to se všemi součástmi a příslušensrvim k nim přináležejíclmi. 

Ill. Výsledná cena: 

IV. Nejnižší podání: 

V. Dražební jistota: 

150.000,-Kč 

75.000,-Kč 

20.000,-Kč 

(St. • stavební pa.rcela) 

!denci/ikator Podíl 

710104/.5.523 

zpt1:sob ochrany 

zelléclélslcy půdni 
fond 
zemedělslcy pŮdni 
fond 
zemědělský půdní 
fond 

Dražitelé jsou povinni zaplatit Jistotu složením na účet soudního exekutora veden5· u Volksbank a .s .. 

č.ú. 4200 I 05657/6800. var.symbol 696909. 

Jistota slo.>ená na účel se po\ažuje 7a zaplacenou. pakli.le 3 dny pfed konáním dra1ebního jednání dojde na účet 

exekutora. Úhrada jistoty je možná i v hotovosti při zápisu účastníku dražby v mistě konání dražby. 

Vl. S nemovitostí nejsou spojeny žádné závady, které prodejem v dražbě nezaniknou. 

vn. Vydražitel je oprávněn pfevzit vydraženou nemovitost (soubor nemovitostí) s příslušenstvím dnem 

následuJkim po vydání usneseni o udělení pttklepu; o tom je vydratnel povinen vyrozumět exekutora. 

Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o udělení příklepu 



právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o udělení pfíklepu (§ 69 e.l'. a§ 361 o.s.ř.). 

vm. Ph rozvrhu podstaty se mohou oprávněný. další oprávnění, a dalši věřitelé povinného domáhat 

uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které 

byla nařízena exekuce, jestlife je přihlásí neJpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v ptihlašce uvedou 

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

pohledávky nebo jejího přislušenstv, nebude uvedena se nepřihlíží(§ 69 e.t. ve Spojení s§ 336f o.s.ř.). 

IX. Oprávněný. další oprávnění. a ostatní věřitele povinného. kteří požaduji uspokojení svých pohledavek při 

rozvrhu podstaty (§ 336f o.s.ř.), se vyzývají. aby exekutorovi sděl ili, zda žádají zaplacení svých pohledávek 

v hOlovosti V případě, že uvedené osoby nepožádaJí o zaplacení svých pohledávek před zahájením dražebního 

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

X. Ten, kdo má právo. které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř ve spojeni s § 267 o.s.ř) se \')Z}'Vá aby je uplatnil u 

soudu a aby takové uplamčn! práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání. Pakliže tak neučiní, 

nebude při provedení exekuce k tomuto právu přihlíženo. 

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

Předkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká udělením ph1depu. 

Oduvodnění: 
Podle§ 336b o.s.ř. \)dá exekutor po právní moct usneseni o cenC usneseni o natilcní dralcbniho jednání (dra.1ebni ')hlášku). 

V)Tok dražební vyhlá.~ky obsahuje přcdnč čas a místo dražebního jednání. pfičemž jednání lze nařídit nejméně 30 dm'! po 

vydání dražcbni ,;hlášk) a družbu 1,c provést , místě. kde se nachází nemovito~t nebo , exekučním útadě anebo na jiném 

vhodném místč (§ 336d o.s.ř) Ve V)rol.u se také uvede označení m:movitosti.jejího přlslul\t:nstvl a výsledná cena dle usneseni 

o ceně Dale se U\edc vyše neJni:isiho podání. ,j~e dražební jistoty a zpusob Jejího ,aplaccnl Nejni7ši podáni čini Y, 

výsledné ceny t§ 336e odst. I o.s.ř ). Výše jistoty nesmí pfcsáhnout lfi čtvnin) nejni}šlho podáni (§ 336e odst. 2o.s.f.) 

Rovnčl V) rok obsahu Je omačcni prá, a závad spoJený·ch s nemovitosti a 1ávad určených , usneseni o ceně. kccn: prodejem 

v dra}bě nc1aniknou. coi jsou věcná btcmena. o nich} to stanoví zvlášlnl přcdri~), nájem bytu a další věcná břemena a 

nájemní prá,a. u nich} záJem společnosti vyžaduJe. ab)- nemovitost :talčzovala i nadále(§ 69 e t ve spojem s* 336a od~L 

lpism c) o.s.f.). Ve výroku se rovně> uvedou rtcdpol.lady. za kterých vydra)itel mu}e přev:1ít ,ydražc:nou nemovitost a 1a 

ktef)Ch se stane jejím ,lastníkcm. Exekutor ,e výroku rovně} poučí další osob> dle§ 336b odst. 2 pism i). j). k), I) jak~m 

zpúsobem mají uplatnit svá pr.i,a. 

Poučení: Proti tomuto usneseni 1,e podat odvoláni do 15 dnú ode dne jeho doručeni k přbluš.nému krajskému soudu 

prostřednictvím exekulora. Odvolání mohou podatjen oprávněn). ti. kdo do ři7eni přis1oup1lijako dalši oprávnění, povmm a 

osob). které mají k m:movitosti předkupní právo. věcné právo nebo nájemní právo. Odvoláni jen proti V)rokum I., li .. VI až 

XI není přípustné. Dr.tžb) se nemúJc /Úča:.,nil povtnn) a manžel povinného. Osob) prilomne na draJcbním Jednání ,~ou 

povmny řídil se dra1ebním tádcm a í'drlet chování narušujícího klid a dustojnosl dražebního jednání. V případě. k po\inn)· 

neumožní záJemciim o draJbu prohlídku dralcné nemovitosti muže mu b)t ulolcna potadková pokuta do ,:)'.še 50.000.-Kč a 

jeho chování múle být posou,eno jako mařeni výkonu úfedního ro1J1odnutl Usneseni a jeho případné ;ančny jsou zvefejnčny 

na www.exekucni-urad.cL 

V Praze dne 07.04.2011 

Za správnost 
Tomáš Kubala 

ot1Jlc ůiednil,o ra::itlw 

JUDr Jan Fendrych v r. 
soudní exekutor 


