Exekutotský úřad Brno.město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš
se síďem Bohunická 728/24a,61900 Brno
tel.+420543255504,506,www.exekutor.brno.cz'
e.mail:exekutof-bÍno@exekutor-btno.cz,
DS: fu5g79t
č.i.009 Ex 2511115-188
č.j.optávněný:vZP -1'5-02933069-B741'
spojenoz Iizent009 EX 2548/1,8
Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, ExekutorshÍ úřad Brno-město se síďem Bohunická 728/24a,
619 00 Bmo, ktery vede exekučn í7zenna záldaděpověřeníokresní soud ve Žta* nad Sázavou.č.i.1ó ExE
1739/2015-19,ze dne 05.1.1..201.5
. ^-.š '
spojenoďe $ 37 ER dne |9.12.201'8
s titulem 724180331I na zú4aděnávthu ze dne 1'8.12.2018,
datum příchodu 1'9.12.2018,kterébylo r,rydánona
návrhu
oprávněného
a platebníýměr č.j. 49400038ó7,ktery vydal Všeobecná zdtavo.i pájtro.,',"
1}iradě
Ceskérepubliky dne 03.06.2015a kteý se stal pravomocným dne 24'06.2015a lrykonatelnýmdne 24.06.201'5,
platebníqýměr č.i'2840005398,ktery r,ydal Všeobecná zdtavotnípojišt'ovnaČeskérepubJiky dne 03.06'201'5a
ktery se stal pravomocnýmdne 24.06.2015a vykonatelnýmdne 24.06.20t5,Yýkaznedoplatkůč,j.7241'80331'1',
kteqi vydď Všeobecná zdravotti pojišt'ovna Ceské republiky dne 31'.07.201'8
a r,rykonatelnýmdne 15.08.2018
k uspokojenípoh'ledávky
oprárrrrěného:

Všeobecnázdravotti pojišt,ovnaČeskérepubliky,orlická 2020/4,13000, Praha 3,IČ
41,1,97518

pfoti povinnému:

RICHARD

SABAU,

Dolní Rožínka74,59251', Dolní Rožínka,

ve ýši 93 286,00I(č s příslušenstvím, 1akoži k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řizenl' a nákladů této
exekucevydávávsouladuSust.s52odst'1a$69zákonač. 1,20/2001,Sb.,osoudďchexekutofechaexekuční
činnosti (exekučníIád) a o zrrl'ěně dalších zákonů (dále |en ''e.ř.'') a ve vazbě na $ 33ób zákona č. 99/1963 sb',
občanský soudní Íád, ve zněrtt pozdéjšíchpředpisů (dále jen ''o.s'ř.'') ve věci exekuce proti povinnému na návrh
oprávněného toto
usnesení o naÍizeni dražebního jednání - elektronické
(&ažebr-a r,yhláška)

Nařizuje se elektonic ká dtažba,která se koná prosďea,'l.*i-

dtažby

elektronického systému dtažebna adrese portálu

www.exdrazb),.c2.
Čas zahájení elektronické dražby ie stanoven na den 13.03.2019 v 10:00 hoďn.
mohou dtažitelé činit podání.
Ukončeď

elektronické

od

tohoto okamžiku

dtažby je stanoveno na den 13.03,2019 v 10:30 hoďn.

Družba se však koná do doby, dokud dražiteléčiní podání (s 33ói odst' 4 o.s'ř.) Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončen &ažby učiněno podání' má se za to, že dtažite|éstále činí
podání a okamž1kukončení dtažby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podán. Budou-li poté činěna
dalšípodání' postup podle předcházejici věty se opakuje. Uplyne-li od posledďho učiněného podání pět minut,
anž by bylo učiněno dalšípodání, má se za to, že dtažitelé1iž neúru podání a dražba končí.Jednoútvá podáni
všech dražitelů a jeiich wýšebudou bezprostředně zobrazovány na porta\u www'exdrazb}'.cz v rámci zobrazeti
informací o této dražbě.

Předmětem

elektronické

II.
dtažby isou následující nemovité věci:
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pozemek p.č. st. 121 zastavéná plocha a nádvoří, iehož součástí ie budova - tech. vyb. č.p. 74 v částt
obce Dolní Rožínka, to vše ve vlastnicwí povinného zapsané v katastfu nemovitostí u Katastrálního
úřadu pro kraj Vysočina, Katastrálrrí pracoviště Žďat nad Sázavoa, pro obec akatasttálni
územi Dolní
Rožínka na listu vlastnictví č.659
[Shora uvedené nemovité věci woří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenswím (venkovď
zpevněné plochy) a součástmi jako jeden celek]

úpralry,

III.
dražitel
může
elektronické
zúčastnit
se
dražby
pouze
osoba, kteráje registrovaným dtažite|em pro dtažby
Jako
orobíhaiícína ooná|u www.exdrazbv.cz. orokáže svoii totožnost. k této draŽbě se na oortálu wwrv'exdrazbr..cz
přihlásí a na učetsoudního exekutofa zap\an drůebn jistotu ve r,ryšistanovené touto dražebnír,yh1áškou.
Registrovaným dražitelem se stane každá ýzická nebo právnická osoba, která se jako dtažttel registruje na
poÍtálu www.exdrazb}'.cz, a to buď změnou již dřive provedené zá}Jadru registrace na ',Registraci dtailtte|e*
v sekci ,,Můj účeť.,nebo se fovnou jako dražitel registruje v sekci ,,Registrace...
Registrovaný dtažitel ptokáže svoji totožnost ,,Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro
dtažby probíhajicí na poftálu www.exdrazby.cz,, (dá|e jen ,,Doklad <>ptokázán totožnosti..), jehož formulář je
umístěn fla poftá'Iv www.exdrazby.cz v sekci ',Můj účet..nebo v informačním banneru detailu této dtažby na
portálu www'exdrazby.cz poté' co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko,,Přihlásit se k dražbě..'
Podpis tegistrovaného dražitele na Dokladu o ptokázán totožnosti musí být úředně ověřen. V případě právnické
osoby, obce, vyššíhoúzemně samosprávďho celku nebo státu musí být Doklad o ptokázán totožnosti podepsán
osobou uvedenou v ust. s 21",21'aa 21'b o's.i., iejížoptávnění musí by ptokázáno Jistinou, jež musí být úředně
ověřena, nebo jejich zást|]Pcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena. Řadnc vyplněný a podepsaný doklad o
ptokázán totožnosti a listiny prokazujicí oprávnění jej podepsat zasilány elektronicky, musí být převedeny do
elektronické podoby formou aatoizované konverze dokumentů. Doklad o ptokázíni totožnosti nesmí b1t od
jeho v1plněď tegistrovaným uživatelem ke dni konání družby staršíjednoho roku.
Doklad o prokázán totožnosti s listinami prokazuiíďmi oprávnění jej podepsat, doručí registrovaný uživatel
soudnímu exekutorovi něktenryn z těchto zoůsobů:
a) uloženímna Dortálu www.exdrazbv.czv sekci..Můi účet..^
b) odesláním na elektronickou adresu exekutorského úřadu www.exekutor-brno.cz,
c) odesláním do datové schtánky soudďho exekutoÍa IDDS: fv5g79t,
d) odesláním prostřednicwím držitele poštovní licence nebo
e) osobně v síďe soudního exekutofa na adrese Bohunická 728/24a, ó19 00 Brno.
Jako dražitelénesmí \,Tstupovat soudci, zaměstnanci soudů' povinný, manželpovinného, obmeškaný vydtažitel a
a, jimž v nabytí věci brání zvláštrri.předpis.
Dražite|i nebo povinnému, ktery nedisponuje technickýrrn r,rybavenímpro registraci a následnou dtažbu, soudru
exekutof umožti po předchozí písemné žádosti přístup k technickému lrybaveď v síďe úřadu nebo na jiném
dohodnutém místě. Písemná žádost musí byt do sídla úřadu doručena nejpozději dva dny před dnem, ve kterém
mábýtzaháiena dtažba,

Iv.

Výsledná cena dtaženýchnemovitych věcí, jejich příďušenství,práv a jiných majetkových hodnot patřícíchk
dtažebrltmucelku činíčástkuve wýši1483 000,- Kč (slolry:jeden milion čtyři sta tisíc osmdesát ďi tisíc korun
českých).
V.
ptáv a jiných
Nejnižší podání se stanovíve výšidvou třetin výslednéceny nemoviých věcí,iejich příslušenstv.í'
majetkoých hodnot pati{cichk dtažebďmu celku tj. ve ýši 988 667'-Kč (slolry:devět set osmdesát osm tisíc
šestset šedesátsedmkorun českých).
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vI.

Výši jistoty stanovísoudníexekutofveýši 300 000,.Kč (slor,ry:
tři sta tisíckorun českých),Zájemcio koupi
draženýchnemovitych věcí jsou povinni zaplait jistotu buď v hotovosti v kanceláfi soudníhoexekutofav síďe
Exekutorskéhoúřadu Bmo-město na adrese Bohunická 728/24a, ó19 00 Bmo nejpozději do dne konání
dražebníhoiednán nebo bezhotovostníplatbou na účetsoudního exekutofa č,u.2704768706/2700,variabilní
symbol 251775,specificlry symbol - rodné číslo$lzické osoby dražitele,nebo IČ právnické osoby dtažitele,
vedenéhou UniCreďt Bank Czech Republic and Slovakia) a.s.' I( platbě na účetsoudního exekutofa lŽe
přihlédnoutpouze tehdy,bylo-li před zahájenm dražebníhojednán zjištěno,žena učetsoudníhoexekutorataké
došla.
VII.
Věcná břemena, ýměnky anáiemni, pachtovní či předkupní ptáva, která prodejem nemovitévěci v dražbě
nezaniknou: ($ ó9 e.ř. ve spojenís $ 33óa odst' 1 písm.c) o.s.ř.):věcné břemeno užívániza účelemumístění,
obsluhy, opfav' udtžby, kontroly a rcťtzípředávací stanice k zaiištění dodávek tepla a TUV na zák|adé
smlouvy o zÍízeflévěcného břemene ze dne 28.05.2007ve prospěch společnosti SATT a.s., IČ 60749105,
okružní 7889/1,l',591 01, Žďat nad, Sázavou a dá|e .'á|.*ni ptavo na záHadě smlouvy o náimu
nebytových pfostor' prodeiny srníšenéhozboží, ze dne 1.6.2012 ve prospěch Marie Hlávkové, IČ
47384506,Josefov 39, Rožná, 59301.
VIII.
Podle $ 69 e.Í.ve spojeď s $ 336l o's.ř. je lrydražite|oprávněn převzit r,1,draženou
nemovitá věc (vydražený
funkčnísoubot nemoviých věc| s příslušenstvím
dnem následu|ícímpo doplacenínejr,yššího
podárlt,nejdříve
všakpo uplynutílhůtyk podáď návrhu na předražek.Byl-li podán takový návth, nemovitá věc s příslušenstvím
|ze pÍevzitdnem následujícímpo dni' kdy bylo předražitelidoručenousnesenío předražku. Yydtažitelse stává
vlastníkem lrydtaženénemovitévěci s příslušenswím,nabylo-li usnesenío udělení příklepu právn moci a
zaplatll-)s'nejr'ryšší
podání, a to ke dni rydání usnesenío udělení píklepu. P{edražite|Se Stává vlastníkem
nemovitévěci s příslušensťv"ím,
nabylo.li usnesenío předražkuprávn moci a předtažekbyl zap|acen,a to ke dni
jeho qldání. ($ ó9 e.ř.ve spojenís $ 33ól odst. 1 a 2 o.s.ř.).
IX.
Soudníexekutof upozorňuje,že pÍi rczvthu podstaty se mohou oprávněný,ti, kdo do iizerlt přistoupili jako další
oprávněď, a dalšívěřitelé povinného domáhat uspokojeníiiných r,rymahatelných
pohledávek nebo pohledávek
zajištěnýchzástavtim právem, než pto kterébyla naÍizenaexekuce, jestližeje při}rlásínejpozději do zahájen
elektronickédražby,jestližev přihlášceuvedou výšipo}rledávkya je)íhopříslušenství,
jejíhožuspokojeníse věfitel
domáhá, r,ryčíslení
pohledávky ke dni konání dražby,údajo tom, do jakéskupiny pohledávka patří, skutečnosti
ýznamné pro pořadí pohledávky a prokáži-h'ie příslušnýmilistinami _ jejich originálem nebo ověřenou kopií. ($
69 e,i. ve spojenís $ 33óf o.s.ř.).opožděnénebo neúplné
při}rláškysoud usnesenímodmítne.Věřitel je povinen
bezodkladně oznámit soudu změny ýkající se přihlášky, ke kterym došlo po jejím doručeď soudu. Při
neoznámeti věřitel odpovídáza škodutímzoůsobenou.

x.

Soudní exekutof ýyzývá optávněného a ty, kdo pfistoupili do Íizerujako dalšíoprávnění, a ostatnívěřitele
povinného,kteří požadujíuspokojenísrých vymahatelnýchnebo pohledávek zajištěnýchzástavtim ptávem, než
pro kteréby|a naÍizenaexekuce, jestližeje přihlásí nejpozději do zaháien dražebnho jednárua při}rláškabude
obsahovat ná|ežitosi poďe $ 33óf odst. 2, a 3. o.s.ř. I( přihláškám, v nichž nebude uvedena ýše pohledávky
nebo jejíhopříslušenství,
se nepřihlíží.

xI.

Soudníexekutor wzý"vákaždého,
kdo má právo, kterénepřipouštídražbu($ 52 e.ř. ve spojenís $ 2ó7 o.s.ř.),aby
je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozděii před zaItájenm elektronické dtažby,a
upozorňuje,žejinak k jeho právu nebude při provedeníexekucepřihlíženo.
XII.
Soudní exekutof vyzývá každého,kdo má k nemovitévěci nájemď právo nebo věcné břemeno nezapsanév
katastru nemovitostí,kterénení uvedeno ve výroku wII. této dražebrulryhlášky,nejde.li o nájemce bytu nebo
oprávněnéhoz věcnéhobřemene byďení, aby takovéprávo soudu oznámil' a doložil ho ]istinami, jinak takové
právo z at.slknepříklepem.
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XIII.
Soudní exekutoÍupozotňuje oprávněného,T' kdo do řízeru přistoupili jako dalšíoprávnění,a dalšívěřitele a
povinného,žemohou popřít přihlášenépohledávky co do jejich pravosti' ýše, zaiazeru do skupiny apoÍadi,a to
nejpozději do 15 dnů ode dne zveÍejněnloznámeri poďe $ 33óp odst. 1 oSŘ, nebo v téželhůtě žádat,aby k
rozvržeti rozdělovanépodstaty bylo nařízeno jednání.I( námitkám a žádosa o jednán učiněnýmpozději se
nepťů:iliži.

xIv.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které maji k nemovité věci předkupní právo, že je mohou uplatnit ien v
ďtažbě jako dražitelé.Předkupní právo k lrydnžené nemovité věcl zaruká dnem, kterym se Stal lrydražite| jeiím
vlastníkem. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo, musí je ptokázat listinami, ti. jeiich
originálem nebo úředně ověřenou kopií, nejpozdě1t 48 hodin před zahájenm elektronické &ažby. Soudní
exekutof ještě před zahájenm vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupnt právo je ptokázáno. Proti
tomuto usneseď neď odvolání přípustné.

xv.

Soudní exekutof upozorňuje dtažite|e,že doplacent nejryššípodání úvěrem se zhizenim zástavtiho práva na
lrydtaženénemovité věci se nepřipouští.

XW.
Soudníexekutof upozorňuje osobu odpovědnou za správudomu a pozemku, jde-Jio prodej jednotky v domě, že
se můžedomáhat uspokojenípohledávky souvisejícíse správou domu a pozemku vůčivlastníkujednotky,byla-li
tato pohledávka uplatněna u soudu žalobou podle částiďetí oSŘ a jestližeji přihlásí nejpozději do zahájení
dtažebrlthojednán. Soudní exekutof upozotňuje' žepřihláškamusíobsahovat'náIežitostlpoďe $ 336f odst. 2 a
3. Přihláška,která nebude obsahovatlryšipohledávky nebo jejíhopříslušenství'
bude odmítnuta.
XVII.
Yyima dtažite|i,kteryrn svědčípředkupní právo, nemohou družjtelév elektronickédražběčinit stejnépodání.
Dalšípodánítedy musíbýtvždy vyššínežpředchozíučiněnépodání' jinak k němu nebude v elektronickédražbě
vůbec přihlíženo,nebot, elektronický systémdokáž,erozlišit časovounáslednost pí7hozi, byt' k nim došlo ve
zlomcíchr,teřiny.Pokud by přesto došlok akceptaci stejnéhoplíhozu zá)emcůa nebude.li možno udělit příklep
zájemci s předkupďm pfávem, pak exekutorutá příkleplosem.
V souladu s ust. $ 336o odst. 3 o. s. ř. soudní exekutof určuje,že v pi4padě stejnéhopodání bude určen
lrydražitelemten dnžite|, ktery toto podání učiníjako první (bude jako první Systémemelektronickédražby
piljato a potwzeno), Z tohoto důvodubude dražiteli,kteý by hodlal učinitstejnépodání jako Jlždfive učiněné(a
nesvědčímu předkupní právo), SystémempouŽe oznámeno, že toto podání nemůžemít účinky,na záHadě
kterych by se mohl stát vydtažitelem.Další podártl tedy musí být vždy vyššínež předchozí učiněnépodání,
přičemžjednotlivá podání se zr'ryšují
minimá]ně o 1.000,-Kč. Pokud by přesto došlok akceptacistejnéhopodání
více dražitelů&yly by systémempťiaq v napfosto stejný okamžik)a nebude-li možno udělit příklep zájemci s
předkupďm ptáYem,pak soudníexekutof utčivydtažitelelosem.
Předchozí odstavec neplatí pro drůitele' kterym svědčípředkupní ptávo _ v případě,že bude učiněno stejné
podán dtažite|em,kterému svědčípředkupní ptávo, a nebude učiněno podán lyšší,bude udělen příklep
jemužsvědčípředkupď ptávo.
dtažíteh,
XVIII.
podáď
Po skončení&ažby bude v systémuelektronických dražeb zveiejněna osoba, která učini1anejlryšší
podání.Usnesenío příklepuse v elekffonicképodobě zveiejn v systémuelektronické
v dražbě,a ýše nejr,yššího
&ažby.

xlx.

podání ani v dodatečné
lhůtě,soudníexekutor nafidí opětovnou dražbu($ 69 e.ř.
Nezaplatí-lil,rydnžite|nejryšší
ve spojenís $ 336m odst.2 o.s.ř.).

xx.

Usnesení o příklepu bude spolu s výzvou pro přihlášenévěřitele rryvěšenopo dobu 15 dnů na úřednídesce
soudďho exekutora'
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Poučení: Proti tomuto usnesenínení odvolánípřípustné.(ust.$33óc odst. 5 o.s.ř.)
V Brně dne 7.2.201'9

Mgt. Ing. Josef Cingroš
soudď exekutor
Vyřizuje: Mgr. Petra Geršlová
Dtažebn l'vhláška se doručuie:
1) oprávněnému a povinnému (manželce povinného)
2) těm, kteří do iizen přistoupili jako dalšíoprávnění
3) osobám, o nichž je soudďmu exekutorovi známo, že majík nemovitosti předkupď právo nebo zástavti
právo, kteqým se doručujeusnesenípodle $ 336a o.s.Í.
4) osobám, kteÉ 1ižpřihlásili svélrymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajlštěnézástavnimptávem za
povinným a příslušnými listinami je ptokázůy
5) finančnímu úřadu, v 1ehožobvodu ie nemovitost
6) finančnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své byďiště (síďo, místo podnikán!
7) obecnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitost * žádátme o vyvěšení dtažebni vyhtášky nebo iejího
podstatného obsahu způsobem v místě oblyklém
8) obecnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své byďiště (síďo, místo podnikán|
9) těm, kdo yrbíta1ípojistné na sociální zabezpečern,příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na
lltazové pojištění a pojistné na veřejné zdtavotrrj pojištění
10) příslušnémukatastrá]ďmu úřadu + žádáme o vyvěšení dražební vyr'lášky nebo ieiího podstatného
obsahu na úřední desce
11) obecďmu úřadu s rozšířenoupůsobností,v jehož obvodu je nemovitost

poštouních
Poučení: Pokud Ván tatopísemnostb3la doručena
prouo7ouatelem
be7podpisua otisku ra{tka, b1la rythotouena
ilufub ay
platná' Na Vaíi písennou{i,dostji 7ašleme
podoběs platryin el.podpisenneboji
na elektronickouadresuuuedenou
u {ádostiu elektronické
obdržíte
u idle exekutorského
úřaduna technickém
nosičidat,

Mgr.|ng. E$#i'jfi.flif;ff,;íŤ*-ffi-

Josef

Cingroš

lttr!ifmy'!'1=tlFj,3lý!slx.
!:."..".:;1]'o.n'o"'
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se sídlemBohunická 728l24a,61900 Brno
DS:fu5g79t
e-mail:exekutor-bmo@exekutor-bmo.cz,
+420
www.exekutor-bmo.cz,
543255504,506,
te1.
l2,700,variabilnísymbol: 25 | | | 5
i: 2| 0 4432288

bankovní

ě.j.009 EX25t1l|5-20
v. s. opravÍreny:
čj. oprávněnýY ZP-| 5 -02933069-B74|

EXEKUčNÍ pRÍxaz

k provedeníexekuceprodejem nemovitýchvěcí
Mgr. Ing. Josef Cingroš,soudníexekutor,Exekutorský úřad Brno-městose sídlemBohunická 728l24a,61900
k vedleníexekucena záklaďěpověřeníokresnísoudve Žtt,runad Sázavou,čj. 16 Ere, |739l2015-L9,
Bňo, po.věrený
ze dne.05.1t,iots,kterým byla nařízenae*ek,'c"na zák|aděplatebnívýměr čj. 4940003867,kteý vydal Všeobeclá
dne
Česterópuutikydne 03.06'2015a kterýse stal pravomocn;imďne24.06.2015a vykonateln)ým
zdravotnípojišťovna
dne
republiky
České
pojišťovna
zdraioni
Všeobecná
který
vyd;l
zs+ooos:qg,
ej.
phtební
uýmcr
24.06'20|š,
47
s
ust.
v
souladu
vydává
24.06.20|5,
dne
$
a
vykonate|ným
pravomocným
dne24.06.2015
stál
kteý
se
a
03.06.2015
dalších
řád) a o aněně
činnosti(exekuční
a ust. $ 58 odst.ž zák. č, 121l2oo1Si., o soudníchexekutorecha exekuční
přkaz, na náwh
zákonů(dálejen ''e. ř.'') tentoexekuční
oprávněného:

VšeobecnázdravotnípojišťovnaČeskérepubliky, orlická 202014,13000, Praha 3' IČ
41197518

proti povinnému:

RICHARD SABAU' DoLNÍ ROŽÍNKA 74,5g251,DoLNÍ RoŽÍNKA,

za účastimanže|apovinného:
povinnostive ýši 39 604,00Kč s příslušenstvím
k vymožení
naklady oprávněnéhove smyslu $ 87 odst. 2 zák. č. 12012001Sb. a
a povinnostipovinnehouhradit oprárměnému
nákladůexekucečinícelkem ó3
kdy aktuálnínárok' včetněpředpokládarrých
soudnímuexókutorovináklady
""iku..,
408'00Kč.
ř. ve spojenís ust.'$ 335 a.násl.
I. Soudníexekutorpřikazuje dle ust. $ 59 odst. 1 písm.c) e.ř. a ustanovení$ 69 e.
''o.s'ř.''),provéstexekuciprodejem
jen
(dále
předpisů
pozdějších
znění
řád,
ve
soudní
Šb'
obeanský
zákonač,.9911963
nemoviých věcípovinného,a to:
il

l!e.nl]v-1

iD.9Ll

F.t r +nL.t:

Parce fa

st.

L2\

rel f n2 | DÍul] rjc]zel?ki]

'n'n

íil::;ěná

p}ocha a

; . r : u č á s t j . j - . s | a v . t l . ' r :D o 1 n í R o ž í n k a , ě . p '
s."''b. .,.-l-í '" e."*

7{'

lech.vyb

to vše vlastnictví povinného,zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina'
Dolní RožÍnkana LV č.ó59
Katastrální pracovištěBystřice nad Perštejnem'pro obec a kat rúzemí
v bodu I.
věci označené
pÍkazunemovité
tohotoexekučního
aby po doručení
II. Soudníexekutorzakazujepovinnému,
qfookupřevedlna někohojineho neboje zatižilr.
příkazuomámil soudnímu
tohotoexekučního
II.I.Soudníexekutorukláda povinnému'aby do 15 dnůode dne doručení
předkupní
bodu I. v..Íroku
v
omačeným
věcem
exekutorovipověřenémuveáenímexekuce,zda a kdo má k nemovity1m
jde-li.o
právo'
pachtovní
či
nájemní
nebo
v'.foněnek
věcnémubřemeni,
právo,ýhradu zpětnékoupě'právo odpovídající
jeho
za
škďu
manžel
případně
i
povinný
povinný
odpovídá
neučiní,
pokud
tak
v mtastrunemovitostí;
práva.ně,apsana
písm.
o.s.ř).
l
b)
(ust.$ 335bodst.
tímzpůsobenou.
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příkazuomrámilsoudnímu
tohotoexekučního
IV. Soudníexekutorukládá povinnému,aby do 15 dnůode ďne doručení
jmění,
jako
a pokud jde o takovou
substituční
nabyl
exekutorovipověřenémuvedenÍmexekuce'zda nemovitouvěc
dluhy nebo
jsou
zůstavitelovy
vymáharry
qýkonem
rozhodnutí
zda
právo
nakládat
a
s ní volně
nemovitouvěc, zďa má
vydan)ými
jmění,
listinami
jako
t5rto
skutečnosti
doložil
a
substituční
věcí
nabýých
správou
s nutnóu
dluhy související
písm.
c)
o.s.ř)
l
(ust.
odst.
335b
notáře.
listinami
popřípadě
též
veřejn1imi
orgány,
státrrími
$
neboověřen..hni
příkazuodmítlnernovitouvěc, pokudji
tohotoexekučního
V. Soudníexekutorzakazujepovinnému,aby po doručení
se nahradyškodyvzriklé na pozemku.(ust' $ 335b odst. l písm.d)
koupil na zkouškunebo abý sá vzdal práva domríhat
o.s.ř)
Poučení: Dle ust. $ 47 odst.3 e. ř. pro účelyodstavce2 písm'd) neníprovedenímexekuceúkonučiněnýk zajištění
jeho postižení
takovouexekucí.
majetkupovinnéhopro účely
příkazupřípustnýopravnýprostředek.
proti
exekučnímu
ř.
není
5
e.
Dle ust. $ 47 odst.
je
příkazem,nesmípovinnýpřevéstna jiného,
postižen
exekučním
který
e.
ř.
majétek,
47
6
odst.
Dle ust. $
povinnýporušiltutopovinnost,je neplatné.
zatižithonebos nímjinak nakládat'Právníjednání,kteq''Tn
jmění,a
V souladus ust. $ 335b odst. 3 o.s.ř. doložili povinný,ženemovitouvěc nabyl jako substituční
kterémají bý dle qýroku IV. doloženy,nebo nevy'jdou-li$Éoskutečnosti
nedoloží-lidalšískutečnosti,
najevojinak, soudníexekutorexekucizastayi'
V Bmě dne 18.ll.20|5
Mgr.Ing. JosefCingroš
soudníexekutor
Výizuje: Iva Stavinohová
osoby" kte{fonse doručujeexekučnípříkaz:
ČesŘerepubliky,orlická 202014,l 3000,Praha3, IČ4 1197518
Vš"ob*'á 'd'a'otní pojišťorma
(oprávněný)
ntcrnno SABAU. DoLNÍ RoŽÍNKA 74,5925|,DOLNÍ RoŽÍNKA'
(povinný)
59301
Masarykovonám. 15,Bystřice n. Penštejnem,
ťÚ p.o kraj Vysočina. KP Bystřice nad Pernštejnem,
(příslušd katastrálníuřad)
Poučení: Pokud Vóm tato písemnost byla doručena bez pcdpisu a otisku razítka, byla vyhotovena provozovatelem poštovních služeb
á je platná Na Vaši písemnou žódost ji zašleme na elektronickou adresu uvedenou v žádosti v elelďroniclcé podobě s platrrym el.
podpisem neboji obfužítev sídle exekutorskeho uřadu na technicbémnosiči dat.
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Mgr.Ing.
Josef
Cingroš

oigM|népdér|Mgr

ing s*'

úad Bmo.
DN.c=cz'o=ÚéMo6w
m6o\ s]dn| €xekúor Mgr' |re' J6d
cingoš Í|cffiM61)'oU=1'cN=Mgl'
ciňgd,sEB|ANUMBEB=P2&1a.T=ex
S:1861579
Dátum:13'1'2o16]]l7

