.j.: 041 EX 493/11-119

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvo ák, Exekutorský ú ad Sokolov, se sídlem Loket,
Zahradní 328, PS 357 33, pov ený provedením exekuce na základ usnesení, které
vydal Obvodní soud pro Prahu 5, .j. 39EXE1460/2011-9, ze dne 14.6.2011, kterým
byla na ízena exekuce k vymožení povinnosti povinné:
Ellements s.r.o.,
Hole kova 100, 150 00 Praha 5-Smíchov, I :27124053 zaplatit oprávn né: RF HOBBY
s.r.o., Bohdalecká 1420/6, 101 00
Praha 10, I :26155672 podle vykonatelného
exeku ního titulu: rozsudek . j. 6C361/2010-22, který vydal Obvodní soud pro
Prahu 5 dne 7.2.2011, pohledávku v ástce 5 750,00 K
s p ísl., náklady
oprávn né a náklady exekuce, vydává toto usnesení o na ízení dražebního jednání
-

DRAŽEBNÍ

I.

VYHLÁŠKU.

Dražební jednání se koná

dne 18.6.2014 v 15:00 hodin

v sídle Exekutorského ú adu Sokolov, Loket, Zahradní 328, PS

357 33.

Bližší informace o nemovitosti podá Petra Kompánková na tel. 352 350 260,
mobil: 775 599 581 e-mail: kompankova@eusokolov.cz.

II.

edm tem dražby jsou tyto nemovitosti povinné:

III.

Výsledná cena dražených nemovitostí je 1.655.000,- K .

IV.

Výše nejnižšího podání

V.

Jistota iní 110.000,-K . Jistotu lze zaplatit bu v hotovosti do pokladny
soudního exekutora nebo platbou na ú et . 1669033028/5500, variabilní
symbol 49311, specifický symbol – rodné íslo dražitele, jde-li o fyzickou
osobu, nebo identifika ní íslo, jde-li o právnickou osobu. K platb na
et soudního exekutora lze p ihlédnout jen tehdy, bylo-li p ed zahájením
dražebního jednání zjišt no, že na ú et soudního exekutora také došla.

VI.

Nemovitost je zatížena v cným b emenem. P i ocen ní práv a závad a p i
ur ení toho, které závady prodejem v dražb nezaniknou, vycházel soudní
exekutor ze stanoviska znalce, kdy znalec ur il, že závada spo ívá ve
cném b emeni vyplývajícím z umíst ní techniky telefonního operátora na
stávajícím montovaném komín . Toto omezení není zapsané v katastru
nemovitostí a není k dispozici žádná smlouva k tomuto za ízení.

VII.

Prodejem v dražb zaniknou všechny závady, vyjma závady – v cného b emene
uvedenho v bod VI. této dražební vyhlášky.

iní: 1.103.400,- K .

VIII. Vydražitel je oprávn n p evzít vydražené nemovitosti s p íslušenstvím dnem
následujícím po vydání usnesení o p íklepu; o tom je vydražitel povinen
vyrozum t soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených

nemovitostí s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o p íklepu právní moci a
zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu.
IX.

Soudní exekutor upozor uje, že p i rozvrhu podstaty se mohou oprávn ný,
ti, kdo do
ízení p istoupili jako další oprávn ní, a další v itelé
povinného
domáhat
uspokojení
jiných vymahatelných
pohledávek
nebo
pohledávek zajišt ných zástavním právem, než pro které byla na ízena
exekuce, jestliže je p ihlásí nejpozd ji do zahájení dražebního jednání,
jestliže v p ihlášce uvedou výši pohledávky a jejího p íslušenství a
prokáží-li je p íslušnými listinami. K p ihláškám, v nichž výše pohledávky
nebo jejího p íslušenství nebude uvedena, se nep ihlíží.

X.

Soudní exekutor vyzývá, aby oprávn ný, ti, kdo p istoupili do ízení jako
další oprávn ní, a ostatní v itelé povinného, kte í požadují uspokojení
svých pohledávek p i rozvrhu podstaty, soudnímu exekutorovi sd lili, zda
žádají zaplacení svých pohledávek. Soudní exekutor upozor uje, že
nepožádají-li o zaplacení p ed zahájením dražebního jednání, m že
vydražitel dluh povinného v i nim p evzít.

XI.

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep ipouští dražbu,
aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatn ní práva prokázal soudnímu
exekutorovi nejpozd ji p ed zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor
upozor uje, že jinak k jeho právu nebude p i provedení exekuce p ihlíženo.

XII.

Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají k nemovitostem p edkupní
právo, že je mohou uplatnit jen v dražb jako dražitelé a že ud lením
íklepu p edkupní právo zaniká.

Tato dražební vyhláška se doru uje:
a) oprávn né,
b) povinné,
c) Erste
Grantika
Advisory,
a.s.,
Jánská
448/10,
60200
Brno-M sto,
O:25597001, zast. JUDr. Zden k Klapka, advokát, nám.T.G.Masaryka 113/8,
79601 Prost jov, I O:13388771,
d) zástavnímu v iteli: Kooperativa pojiš ovna, a.s., Vienna Insur. Group,
Pob ežní 665/21, 18600 Praha 8-Karlín, I O:47116617,
e) zástavnímu v iteli: Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 60200
Brno-M sto, I O:25597001,
f) zástavnímu v iteli:
eskoslovenská obchodní banka, a.s., Radlická
333/150, 15057 Praha 5, I O:00001350,
g) zástavnímu v iteli:
EZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 14053 Praha 4Michle, I O:27232433,
h) zástavnímu v iteli: eská spo itelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 14000
Praha 4, I O:45244782,
i) zástavnímu v iteli: Finan ní ú ad pro St edo eský kraj, Žitná 12, 12000
Praha 2,
j) zástavnímu v iteli: NOVA - AGRO s.r.o., Pisárecká 6, 60300 Brno,
O:25575431,
k) zástavnímu v iteli: Veletrhy Brno, a.s., Výstavišt 405/1, 60200 Brnost ed, I O:25582518,
l) zástavnímu v iteli: Investment BONUS, spol. s.r.o., Koruní 810/104, 10000
Praha 10-Vinohrady, I O:28179803,
m) zástavnímu v iteli: Zam stnanecká pojiš ovna Škoda, Husova 302, 29301
Mladá Boleslav I, I O:46354182,
n) zástavnímu v iteli:
eskomoravská záru ní a rozvojová banka, a. s.,
Jeruzalémská 4, 11021 Praha 1, I O:44848943,
o) EÚ Ji ín - Mgr. Jaromír Franc, Husova 64, 50601 Ji ín, I O:13565567,
p) EÚ Prost jov - Mgr. Lenka
ernošková, Dolní 71, 79601 Prost jov,
O:66243505,
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Mgr.
q) EÚ Brno-venkov
Miloš
r) EÚ Praha 10
Dvo O:66216877,
ák

- JUDr. Petr Kocián, Veve í 125, 61645 Brno, I O:60531355,
- JUDr. Igor Ivanko, Na Zátorce 12, 16000 Praha 6,

s) EÚ Praha 9 - JUDr. Milan Suchánek, Pod Pekárnami 245/10, 19000 Praha 9,
O:66248981,
t) EÚ Praha-východ - JUDr. Ivo Erbert, Milešovská 1326/4, 13000 Praha 3,
O:72073462,
u) EÚ Praha 5 - JUDr. Ond ej Hanák, Ph.D., Malátova 645/18, 15000 Praha 5,
O:43914624,
v) EÚ Praha 3 - JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Strojírenská 47/18, 15521 Praha
5 - Zli ín, I O:72065699,
w) EÚ Sokolov - JUDr. Jan Grosam, U Divadla 341, 35601 Sokolov, I O:61380717,
x) EÚ Tábor - Mgr. Predrag Kohoutek, s.e., echova 298, 39165 Bechyn ,
y) Exekutorský ú ad Cheb - Mgr. David Koncz, s.e., 26. dubna 10, 35002 Cheb,
z) EÚ Praha 4 - JUDr. Jana Tvrdková, Hornokr ská 650/29, 14000 Praha 4,
O:13297082,
aa)
EÚ Jihlava - JUDr. Marie Sárová, Plukovníka Švece 1528/8, 58601
Jihlava, I O:70941891,
bb)
ad m stské ásti Praha 5, nám. 14. íjna 4, 15022 Praha 5,
cc)
Finan ní ú ad pro Prahu 5, Peroutkova 61, 15000 Praha 5,
O:00006866,
dd)
Finan ní ú ad v Mladé Boleslavi, Štefánikova 1406/III, 29374 Mladá
Boleslav,
ee)
PSSZ Praha 5, K ížová, 15021 Praha 5, I O:00006963,
ff)
Obecní
ú ad
Lušt nice,
Boleslavská
171,
29442
Lušt nice,
O:00238252,
gg)
Magistrát m sta Mladá Boleslav, Komenského nám stí 61, 29301 Mladá
Boleslav I, I O:00238295,
hh)
Všeobecná zdravotní pojiš ovna R, Úst ední pojiš ovna, Orlická 4,
130 00 Praha 3,též jako zástavnímu v iteli,
ii)
Katastr. ú ad pro St edo eský kraj, KP M. Boleslav, Lukášova 55,
29301 Mladá Boleslav.

P o u

e n í :

Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávn ný,
ti, kdo do
ízení p istoupili jako další oprávn ní,
povinný,
manžel
povinného,
a
osoby,
která
mají
k nemovitostem p edkupní právo, v cné právo nebo nájemní
právo.
Odvolání se podává do 15 dn od doru ení tohoto usnesení
u soudního exekutora; o odvolání rozhoduje Krajský soud
v Plzni.
Odvolání jen proti výrok m uvedeným v bod
VIII. až XII. není p ípustné.

I., II., VI.,

V Lokti dne 12.5.2014

Za správnost vyhotovení:
Helena in erová
pov ená soudním exekutorem
cincerova@eusokolov.cz

Mgr. Miloš Dvo ák, v.r.
soudní exekutor

