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USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/ 18, 155
2 1 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu
ve Vsetíně č.j. 119 EC 183/2011-12 ze dne 25.08.20 11 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresního soudu
ve Vsetíně pobočka Valašské Meziříčí ze dne 05.01.2012 č.j. 44 EXE 556/2012-16 ve prospěch
op rávn ěn é ho:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
síd lem Pobřežní 665/21 , Praha 8, 186 00, TČO: 4 71166 17
práv.zast. JUDr. Michal Marcinka. advokát, Ladova 389/1 O, Olomouc-Lazce, 779 00
proti
povinnému:
Miroslav Kretek
bytem Vidče 66, Vidče, 756 53, dat.nar. 02.03 . 1976, IČO: 73090859
pro I.O I 0,- Kč s přísl.,
vydává t u t o :

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
I.
Dražba nemovitostí uvedených v bodě II. tohoto usnesení se koná dne 4.9.2014 v 12.00 hod. v sídle
Exekutors kého úřadu Praha 3, na adrese Strojírenská 47/ 18, 155 21 Praha 5 - Z li čín.

II.
Předmětem

dražby jsou tyto nemovitosti:

SJM (manželka povinného Mgr. lva Kretková, dat. nar. 14.11.1979)
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Pfedmětem

dražby je rodŤnný dům s přís/ufrnstvím, nachází se v obci Vidče, okres Vsetín. Rodinný dům je
stojící a přízemní. Rodinný dům je delší dobu neobývaný. Zděná část rodinného domu je obytná a
dřevěná část je hospodářská. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Oplocení je
drátěné s ocelovými sloupky.
samostatně

m.
Výsledná cena dražených nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení činí 660.000,- Kč.
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitostí uvedených pod bodem fJ. tohoto
usnesení a j ejích přís lušen stv í, práv a j iných majetkových hodnot, patřících k draženému celku a či ní částku
440.000,- Kč

1

v.
Výše jistoty se určuje v částce 100.000,- Kč . Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit
jistotu před dražbou v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo na účet soudního exekutora, vedený u
Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 236706237/0300, v.s. 2384211.
K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražby zjištěno , že na
jeho účet také došla. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před
zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor před zahájením v lastní dražby rozhodne, zda předkupní právo je
prokázáno. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

VI.
Práva a závady spojené s nemovitostí: nebyly

zjištěny.

Vil.
Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní
předpisy, nájem byru a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby
nemovitost zatěžovala i nadále a jedná se o tyto závady: nebyly zj i štěny .
Vlil.
Příklep bude udělen tornu, kdo učiní nejvyšší podání.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následuj ícírn po udělení příklepu.
O tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené
nemovitosti s příslušenstvím , pokud rozhodnutí o příklepu nabylo právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to
ke dni vydání rozhodnutí o příklepu.

IX.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávněn í a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek,
zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení
dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokážou-li je
příslušnými listinami. K přihláškám , v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se
nepřihlíží.

X.
Soudní exekutor vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitelé
povinného, kteří požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, aby soudnímu exekutorovi sdělili,
zda žádají zaplacení svých pohledávek a zároveň je exekutor upozorňuje, že nepožádají-li o zaplacení před
zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít.

XI.

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (ust. § 267 OSŘ), aby je uplatnil u
soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního
jednání, a upozorňuj e, že jinak k jeho právo nebude při provedení exekuce přihlíženo.

Xll.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti
jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.
Pou čen í :

předkupní

právo, že je mohou uplatnit jen v

dražbě

Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Ostravě do 15 dnů od jeho
soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, se
sídlem Strojírenská 47/ 18, 155 21 Praha 5 - Zličín. Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávněný,
ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo,
věcné právo nebo nájemní právo. Odvolání jen proti výrokům označeným v dražební vyhlášce I., II., VI., VIII.,
IX., X., XI. , Xll. není přípustné.
doručení prostřednictvím

V Praze dne 29.07.2014

Úřední otisk razítka

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, v. r.
soudní exekutor
Za správ nost vyhotovení:
Veronika Mašková
pověřena soudní m exekutorem

Doručuje se:
• oprávněném u do vlastních ru kou
- povinnému do vlastních ru kou
• manželu povinného (pokud nemovitost náleží do SJM) do vlastních rukou
- osobám s předku pním právem do vlastních rukou
• osobám s věcným právem do vlastních ru kou
- osobám s nájemním právem do vlastních rukou
- osobám, které při hl ási ly své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a přís l ušnými
listinami je prokázaly do vlastních rukou
- fin ančním u úřadu v jehož obvodu je nemovitost a v jehož obvodu má povinný své byd liště (sídlo, místo podnikání)
. obecnímu úřadu v jehož obvodu je nemovitost a v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
• těm, kdo vybí raj í pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politi ku zaměstn anos ti, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na
veřejné zdravotní poj ištění
· přísl ušném u katastrálnímu úřadu
- obecnímu úřadu obce s rozš ířenou působn ostí, v jeho'- obvodu je nemovitost
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