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Usnesení
SoudnÍexekutorJUDr. Petr Ko-cián,.Exekutorský
úřadBrno-venkov,pověřenýokresnímsoudem v Břec|aviprovedením
exekuce na základě usneseníč.j.15 Nc 3256t2oo3-4ze dne 24.ag.2}o3,ktéým ny|anařízenaexekuce d|éplatebního
rozkazuč.i,4C 1428199-79
ze dne vydanéhookresnímsoudem v Břec|avi,ktmýna.by|právnÍmoci dne a je vykonatelný
ve věci uspokojenípoh|edávky
oprávněného: MariePuchalová
bytemsídl. osvobozeníč.p.588, Ledníce,PSč: 691 44, dat,nar.:01.07.1940,
práv' zast. advokátemJUDr. Ludmila Krejčí,
advokát,se síd|emStarobrněnská13, Brno, PSČ:
602 oo, lč: 4s865440
(dá|epouze oprávněný)
proti
povinnému:

lng. Pavel Krůti|
bytemNa Va|tické
657|43,Břec|av,PSČ:691 4.1,
(dá|epouze povinný)

',::t''r j,lri,-

v částce.kteráse skládá z.
Oqrte - Zob
pohledávkyve uýší473.626,89Kča jejíhopřís|ušenství,
tj.
úrokyz prod|'ve výši21%ročněz částky600.000,-Kčoáe dne 01.03.'lgg7do zap|acení
nák|adů
soudníhořízení
ve \^íši
1.402.-Kč
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a k vymoŽenípovinnostipovinnéhouhraditoprávněnémunákladyoprávněnéhoa povinnostipovinnéhouhradit
soudnímuexekutorovinákladyexekuce,jejichŽrnýše
je stanovenav příkazuk úhraděnák|adůexekuce,vydává toto

Usnesenío nařízeníe|ektronického
jednání
dražebního
(dražební
vyh|áška)
l. DraŽebnÍjednání
se koná elektronicky prostřednictvím
e|ektronického
systémudraŽebna adrese draŽebnÍho
serveru:
www.okdrazbv.cz
Zahájeni e|ektronickéhodražebníhojednání dne 23.o4.20í9v 14:00:00hod.
od tohotookamŽikumohoudraŽite|é
činitpodání.DraŽbase koná, dokud draŽite|é
činípodání'BudeJi v pos|edníchpěti
minutá.chpřed stanovenýmokamŽikemukončení
draŽbyučiněnopodání,má se za to, Že draŽiteléstá|e ČinÍ
podáňía
okamŽikukončenÍ
draŽbyse posouvá o pět minut od okamŽikuučinění
podání.Budou-|ipotéčiněnada|šipodání,
qo:Iyp dl9 předcházející
yě{ se opekuje.Uplyne-|iod posledníhoučiněného
podánípět minut' aniŽby by|o učiněno
podánímá se za to, Že draŽitelé
da|Ší
jiŽ neěinÍpodánía draŽbakončí.
pó ukoneenidraŽbyexákutorudě|í
Bezprostťedně
přík|epdraŽite|i,
kteý učini|
podání.Ukončení
nejvyŠší
e|eKronickédraŽbydne 23.o4'2o,|g14:30:00noa. Časyiar'+ni
dr..9Žby,,ukončení
draŽbya časypříhozůse řídísystémorným
časemdráŽebníhoserveru' S|edovánídražbyie vertljne
přístupné.
I|' Předmětem draŽbyjsou nás|edující
nemovitévěci, a to spoluvlastniclgí
podílo velikosti i.d. |l3 na nemovitévěci. a
to:
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(Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkčníce|ek a budou draŽenys přís|uŠensfuím
a součástmidle posudku,

ktenj'zpraqoval
znalec 'l37Ex 954/03-470dne 2i.oi.2o1gjako jeden celek.)
lll. Výs|edná cena draŽených nemovitýchvěcí, jejich příslušenství,
práv a jiných majetkorných
hodnot patřícíchk
draŽebnímu
ce|kučiníč.1stk9
ve \^ýši
2o0.ooo,-Kčlš|ovyověstětisíckoiun českýcň)a by|á ureeí" usnesenímsoudního
exekutoraJUDr. Petra Kociána, ExekutorskýÚřad.Brno-venkov,č.j.137Ex 954/03-503ze dneo4.o2'2o19
na zák|adě
posudkuzna|ce2oo3-238i2011,ve zněnídodatku.č.'| a dodatkuč.2, jehoŽpředmětem
by|ooceněnínemovitýchvěcía
jejichpřís|uŠenství
a jednot|irných
práv a závad s nimispojených.
lV. NejniŽšípodání se stanovíve výšidvou třetin r4is|edné
ceny nemoviých věcí,jejich přís|ušensfuí,
práv a jiných
ce|kutj. vévysl 133.3-33,.
l{ě (s|ovyieoeňostotricettřitisíctřistatřicettři
1ajetkovýchhodnotpatřícíchk draŽebnÍmu
korun
českých).
V' Výš!jistoty stanovísoudníexekutorv částce30.000,.Kě (slovytřicettisíckorunčeských).
Zájemci o koupidraŽených
nemoviých věcí jsou povinnizaplatitdraŽební-jistotu
před zahájeníme|ektronického
orazáoniiio jednánÍvpokladních
hodináchsoudníhoexekutora(pok|adní
hodinyjiou zveřejněny
ná informační
tabulisoudníhoexekutora n".*"uo"y"h
."
stÉnkách htto://www.exekutorbrno.czlczluredni-hodinv4,
" přede dnem
to.upředstihu nejpozdějijeden pracovníden
zahájeníeleKronickéhodraŽebního
jednání(potéjiŽ nebudemoŽnos|oŽitdraŽebníjistótuv hbtovostido pokladny)nebo
bezhotovostníp|atbou na účetsoudního éxekutoraě.ú. 421,|212634/6800,
vedenéhou Sberbank CZ, aí. pod
variabi|ním
symbo|em95403 Platba musíbýt provedenapod přidě|enýmvariabitním
sym.bo|em
s uvedenímspecifického
' symbolu'do kteréhodraŽitelé
uvedoubud'rodnéčís|o(v případeryzióuycnosob) nebó lČ(v případěprávnicxýchosob).
K platběna Účetsoudníhoexekutora|ze přih|édnout
pouze t.ehdy,oyto-ti;eoen piacovnío"'n ór"o zah4enímdraŽebníhá
jednánízjiŠtěno,
Že na účet
soudníhoexekutoratakédošIa.orazitetese upozoiňu'1í,
jistotuna účet
aby sk|ába||dražební
soudníhoexekutoravdostatečném
předstihu,aby nedoš|ok případnýmnesrovnalostómvrámci bankovníchpřevodů.
Za1emcio e|ektronickou
draŽbujsou povinnipre! z-a!ijení.ry
jednáníprokázatúhradu
draŽebníh-o
stanovenéjistoty.Výše
minimá|ního
příhozuse stanovuječástkouve rnýši
s.oob,-Kč.
Vl. Práva a závady spojenés nemovitýmivěcmi:neby|yzjištěny
Y|.|,7ávady,kteréprodejem.nemovitých
věcí v draŽbě nezaniknou,jsou věcná břemena, o nichŽ to stanovízv|áštní
předpisy,výměnkya nájemní,pachtovníčipředkupnípráva, nájembytua da|šívěcná
břemenaa nájemnípráva, u nichŽ
zájem spo|ečnosti
vyŽaduje,aby nemovitouvěc zatěžova|a
i na.dále(.sos e.r.ve spojenís 5 sáoá odst. l [ism. á) o.s'ř.):
nebylyzjištěny
Vll|. Pod|e s 69 e.ř. ve
9Pojenís $ 336| o.s.ř. je.vydraŽite|oprávněn převzítvydraŽenounemovitouvěc (vydraŽený
funkční
soubor nemovitýchvěcí)s přísluŠenstvím
dnám nás|edůjÍcím
po vydáníuinesenísoudníhoexekutorao udě|ení
příklepu;o tomje vydraŽite|
povinenvyrozumětsoudníhoexekut.ora.
Ýyorázitetse stává v|astníkem
vydraŽenénemovité
věci s přís|ušenstvím,
naby|o-|iusnesenío udělenípřík|epuprávnímoti a zaplati|-|i
podání,a to ke dni vydání
nejvyšší
usnesenío udě|ení
přík|epu
($ 69 e.ř.ve spojenís $ 336lodst.1 a 2 o.s.ř')'
IX. Soudní exekutorupozorňuje,Že při rozvrhu podstatyse mohou oprávněný,ti, kdo do řízenípřistoupi|ijako
da|ší
oprávnění' a da|šívěřite|épovinnéhodomáhat uspokojeníjiných vymahátetnycr'poh|edáveŘ
neno pónteoavex
zajiŠtěných
zástavnímprávem, neŽ pro kteréby|a.nařízena
jósfliŽe ;e prirrtašine;pázacji 3 prácovní dny
přede dnem zahájeníelektronickéhodraŽebníhojednání (S
"*ákůc",
336o oost. t piém..f)o.s.ř.),jáštriz"v přih|ášceuvedou
poh1edávky
vý-.ši
a jejíhopřís|ušens1vía
prokáŽí-|ijďpřís|ušný-mi
|istinami'
vieto tnútemusi,oýiprin|áška
doručena.
K
přih|áškám,y nichŽ rnýŠe
poh.ledávkynebo jeJihofrístusenstúí
nebude uvedenase nepřih|íŽí
(5 os
ve spojenís $
336Ío.s.ř.).Přih|áškaje po!ánlm určenýmsoudnimu exekutorovia musíved|e obecnýcnnátJiitosti
".r.
obsahovaturČení
věřitelem up|atňovanépoh|edávkya její výše s přís|ušenstvím
ke dni draŽebníhojednání. Ž;";ň;;;i-;,;k;;;i
poh|edávkyIistinamiplyne poŽadayek,Že
ýo |istinymusí být připojenykpřih|ášcevbriginá|e,(tj.je nutno pr"atozit
opatřeného.do|oŽkou
vykonďelnóstinebo-ijeho opis.naněmŽje vyznaěenaověÍovacido|oŽkad|e
9t^ejngpis.1o1hodnutí
$
73 z.č.358/'|992Sb. nebo $ 6 z.č..21t2po6S.b.,niko|ivvsár onýeeinoukopii |istin)nebo
vkonvertovan'p;áolĚ
kva|ifikované
listiny,případněpřed|oŽenysoudnímuexekutorovinejpoioe1iprěo rn'izváu(úastni draŽbě. opbzoene
přih|áŠky
soudníexekutorodmítne.Soudníexekutorvyzývá věřite|e,kteří.jii ooruěillsvoďpritrtasxupoh|edávkyvůči
povinnému,aby tuto vyčís|i|i
jeonanía do|oŽi|ir<prinrai|e v origináIe,v úředně
věetně přís|uŠenství
ke dni óraŽebnÍho
ověřenékopii či v konveňovanépodobě kvalifikované
|istinyprokazující
poh|edávky,piip"áne p|néňoci, 1tere oýrý
do|oŽenyv prostýchkopiích.
X. S.oudníexekutorvyzýu-áoprávněnéhoa ty, kdo přistoupi|ido řízenÍ
jako dalšíoprávnění,a ostatnívěřite|epovinného,
kteřípoŽadují
uspokojenísr4ichpoh|edávekpři rozvrhupbostaty(S 6d e.ř' ve spojenís ásot oi.r".),
soudu sdě|i|i,
5
z.da.Žádqízap|acenísrnýchpoh|edáyek,a upozorňuje,Že nepo}áda1í-|i
"oy
o zap|áceni ireo zarra;eiiimtrer<tňi"Ěh;
jednání,mŮŽevydraŽite|
draŽebního
dluh povinnenovúeínim převzít(s.os e.r.vó spojení.ss eáog o.s.r.l
X|. SoudníexekutorwzýVá kaŽdého,kdo má právo,kterénepřipouŠtí
dražbu($ 52 e.ř. ve spojenís $ 267 o.s'ř.),aby je
uplatni|..u
soudu a aby takovéup|atnění
práva prokáza|nejpozdějipřed zahájeňíme|ektronickéno
oráeonino jeánán,i,,á
upozorňuje,Že jinak k jeho pÉvu nebude při provedeníeiekué přihlíŽeno..Soudní
exekutorvyzývákaŽdéhó,kdo má
k nemovitévěci nájemní'či-pachtovní
právo,ul'měneknebo věcnébřem"no nezapsanév katastrunemovitostí,
kterénení
uvedeno v draŽebnívyh.Iášce,nejde-|io nájemce bytu" rnýměnkáře,jeJi sóučástírnjměnku právo
bydlení nebo
oprávněnéhozvěcného oj9m9.1ebydlení,aby takovéprávo-souduoznámi|a doloŽi|rró listinami,jinak
tákovéprávo
zaniká přík|epemnebo v případězemědě|ského
pachtukoncempachtovního
roku.
. XI|' Soudníexekutorupozorňujeosoby, kterémajík nemovité.vě-ci
qiedkupníprávo nebo qihradu zpětnékoupě,Že je
mohou up|atnitjen při e|ektronickém
draŽebním;éonanijako draŽitá|é'
Předkupnípravo neóá wň*áá 'ňeiňJ"ň"ou,ř
vydraŽenénemovitévěci zaniká dnem, kteým sá sta|vyáraŽite|
jejímv|astníkem,
nejdeJio předŘupníprávo stavebníka
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k pozemku-nebovlastnÍkapozemkuk právu stavby,předkupníprávo stavebníkastavbyk pozemkua v|astníkapozemku
ke stavbě nebo zákonnépředkupníprávo, kteréudě|enímprixtepunezanikají.Hod|á-|iněkdo up|atnitpři dráŽbě své
předkupníprávo nebo r4ihraduzpětnékoupě,musíje prokázatnejpozději3 pracovnídny před zahájením.e|ektronického
draŽebníhojednání(S 336o odst. 1 pÍsm.h). Vtéto |hŮtěmusíoýt uptátnenipředkupňíhopráva ňebo rnýhrady.zpětné
koupě včetnědŮkazŮ kjeho prokázánídoručenosoudnÍmuexekutoiovi.Soudníexákutor bezprostřednepreá e.asem
zaha|eníelektronické
draŽby,na kterése draŽbakoná, rozhodneusnesením,zda předkupníprávo nebo rnýhiadazpětné
koupě je prokázáno.Proti tomutousneseníneníodvo|ánípřípustné.
UsnesenÍbude zveřejněnov systémue|ektronické
draŽbyna portá|uwww.okdrazby.cz.
Předkupníprávo zaniká udě|enímpřík|epu.Nezap|atí-|i
podání
vydraŽite|nejvyšŠí
.
ani v dodatečné
|hůtě,
soudnÍexekutornařídída|šídraŽebníjednání($ 69 e.ř. ve spojenís $ 33óm odst.2 .j.š.r.l.
XIl|. Jako draŽitelénesmívystupovatsoudci,zaměstnancisoudŮ, soudníexekutoři,zaměstnancisoudníchexekutorů,
povinný,manŽe|povinného(případněbývalý manŽe|(ka)povinného,pokud jsou postiŽenynemovitévěci dosud ve
jměnímanŽe|ů,
spo|ečném
vydraŽite|uvedenýv $ 336m ost. 2 o.s.ř. a dá|e ti, Řten.iňv nabyiívěci bránízv|áštní
právní
předpis.
XlV. Vzh|edemk tomu,Že o.s.ř. ani e.ř. neupravujeb|iŽší
informacea podrobnostioh|ednědražitete'vycházísoudní
exekutorsubsidiárněze zákona č. 2612000Sb.' zákon o veřejných dražbách,kteý draŽebníkovi
uk|ádá povinnost,Že
osoby a věci musí být označoványzpůsobemvy|učujícím
jejich záměnu. U fyzickéosoby musíjít o takovéozna&ní,
kteréjednoznačněvy|učuje
záměnu osob, přičemŽnezpochybnite|ným
je robnéčísiofyzickéosoby, které
identifikátorem
všakpod|éházvláŠtnímu
reŽimu.V případědraŽbynemovitýchvěcíkatastrá|ní
úřadvyŽadujeidentifikácivydraŽitá|e
jeho
rodnýmčís|em'Z tohoto důvoduje v draŽebnípr.axiv rozporu se zákonem na ochranu-osobníchrioajtrouvyxte,ze
ýzická osoba se jednoznačněidentifikujesrnýmrodnýmčíslem.Pro zpracovánítěchto ÚdajůplatízvláštníreŽim dle
zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobníchÚdajů'Na zák|aděul'Šeuvedenéskutečnostisoudní
exekutorpoučuje
vŠechnydraŽitele,Že bude pro jejich registracivyŽadovatsdě|enírodnéhočís|a'
jinak budou vy|oučeni
z draŽby(netýŘá
se právnickýchosob jako draŽitelů).
Při samotnédraŽbě nemovitostíjiŽdražite|é
o tétoskutečnostinebudou!óuoňim
exekutoremooučováni.
XV. Registrace draŽite|ůk draŽbě probíhá vyplněním údajůdo webového formuláře dostupnéhona portá|u
www.okdrazby.cz'sekce Registrace/Přih|ášení.
Pravost podpisu draŽite|e(osoby oprávněnéjednat za dražité|e)
na
formu|áři musí být Úředně ověřena. DraŽby se můŽe zúčastnitjen registrovaný ovéřen1i uŽivate| portatu
www.okdrazby.cz'Povinnýse nesmíÚčastnitorazoyjako draŽite|'Povinnýse po [reo"t..o'íregistracimůŽejako ověřený
uŽivate|portá|uwww.okdra't'y.czúčastnit
draŽbyv postavenípovinnéhoá přís|uší
mu právo pioo"tnamitxyprotiudě|eni
příklepu.Na portáluww.okdrazby.czv sekci připravovanédraŽbysi ověřený uŽivate|)vo|íňemovitouvěó,.kterouchce
draŽjt.ověřený uŽivate|portá|use musÍdo draŽbypřih|ásitjako draŽiteljeŠté
před zahájenÍmdražby(nej|épe
souěasně
s odes|ánímdraŽebníjistoty).Postup pro přihlášeníje patrnýz draŽe-bního
manuálu v sekci ,,Jak'orázii' na portá|u
www.okdrazby.cz. Po zaháienídraŽby není moŽnépřistoupenídraŽite|ů,
kteříse do zahájení dražbynepřihlailti.Po
s|oženídraŽebníjistotya splněnípodmínekÚčastina draŽbě d|e draŽebnívyh|áŠky
je oraiitel oprávněn po zahájení
draŽbyv dražhěčinitpodání(přihazovat).Přih|áŠený
draŽite|v draŽběvystupujepoá identifikátorem
(ěís|emorazité|e;,
ze kteréhone|zezjistitjeho totoŽnost...
XV|. Usnesenío přík|epubude zveřejněno následujícípracovníden po 'udě|enípříklepuna e|ektronické
úřednídesce
soudníhoexekutorana weboul'chstránkách www.exekutorbrno.cz
poh jéďnacímčís|em($
písemnošti"
vsekci ,,ostatní
336o odst.1 písm.e) o.s.ř.)
i
J
XV||.Způsobe|ektronické
draŽby:
1. DraŽitelinebo povinnému,
kteý nesp|ňujetechnicképopr.nínky
pro registracia nás|ednoudraŽbu,exekutorumoŽnína
předchozípísemnévyŽádánív síd|eúřadupřístupk techniókému
wbavání.
2. DraŽitelé
nemohouv draŽ!ě činitshodná podání.To nép|atí
pro draŽite|e,kteým svěděípředkuiiňipiiáVo- v případě,
Že-bude učiněnostejnépodánídražite|em'
kterémusvěděf.předkupní
pÉvoa nebudeučiněňopodánívyssi, ouoe u.oeten
přík|ep
jemuŽsvědčí
draŽite|i,
předkupní
právo.
.'
'
3..UčinÍ-|i
shodnépodání(s 336j odst. i věta druhá o.s.ť.)osoby s předkupnímprávem, budépříkiepudělen draŽiteli
určenému
elektronickým|osem z číse|1 až 99 na zák|adě kliknutíŮŽivate|eihned po ukončeníe|ektronické
draŽby
nejdé|e
ve |hůtě5 minut.Přík|epbude udě|endraŽite|is vyšším
čís|em.
4. Příhozyse činítak,Že do přís|ušného
okénkadraŽite|vypíŠe
částkupříhozu(musÍbýt stejná čivyššíneŽ stanovený
minimálnípříhozurčenýdraŽebníkem,
jinak se podánís částkoumenšíneŽ minimá|ní
příhozňezobra)ta máse za to, Žá
neby|oučiněno),klikemna tlačÍtko
přihoditje podáníučiněnoa zobrazíse jako nejvyšší
podáníspolu s čístem
draŽite|e,
ce|kovoučástkoua uvedenýmpřesnýmčasempříhozu.
5. Po skončenídraŽby oznámíexekutorprostřednictvím
por1á|uwww.okdrazby.czěís|odraŽite|e,kteý učinilnejvyšší
podánív draŽběa r4ýši
podání'
ne.ivyššího
6. od okamŽikuoznámenídrďite|e, kteý učini|nejvyšší
podánía výŠenejvyŠŠího
podání,běŽíosobám, kterémají
právo vznéstnámitkyproti udě|enípřík|epu,|hůta5 minut,ve které.mohouúznéstnámitky proti udělenípříklepu.Ý
příp9dě.Že budou podány námitky proti udělenípřík|epu,rozhodne exekutor o těchto námikách usnesením,.které
zveřejnína portá|uwww.okdrazby.cz'V případě,Že budou námitkysh|edánydůvodnými,pokračujedražbavyvoláním
podání;v opačném
nejvyššího
qře-doosledního
případěexekutorudě|ípříklep.
7. DraŽite|ům'
ktenýmneby|udě|enpřík|ep,se vrátízaplacená jistotapo skonč.ení
dražby.DraŽebníjistotase nevrací
tomu draŽite|i'kteý podal námitkyprotiudě|enípříklepu,a to aŽ do doby,neŽ usnesenío piík|epunabudeprávnímoci.
8. Usnesenío přík|epu
se doručí
se osobámd|e$ 336k o.s'ř.'
XV|ll. osoba odpovědnáza správu domu a pozemku,jdeJi o prodejjednotkyv domě, se mŮŽe domáhat uspokojení
poh|edávkysouvisejícíse.sp-rávoudomu a pozemku vůčiv|astníku
jóánotky, pokud tato poh|edávkaby|a up|atněnau
- soudu Žaloboupod|ečástitřetío.s.ř. a jest|iŽeji přih|ásínejpozdějido zahájénídraŽebnihojednánía-přih|.áška
bude
obsahovatná|eŽitostipod|e$ 336f odst.2 a 3 o.s.ř. Přihlášky,v nicňŽqise poh|eoavkynebo jejíhopřís|ušenství
nebude
uvedena,soudníexekutorodmítne'
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(Proh!ídka draŽené nemovité věci není organizována, zájemci se mohou
s nemovitými věcmi individuá|ně
seznámit. B|iŽŠí
inÍormaceje moŽno zjistit zďzna|eckého poéudkuzveřejněnéhona webo.výchstránkách soudního
exekutoravsekci ,,draŽby''
případněfyzickýmnah|édnutím
vsíd|e soudníhoexekutorapo práoárroziáo'iuua-Ůeá.]
Účastníka
a draŽite|e,
kteý nemá přístupk táchnickémuzařízeník účasti
na draŽbě'zajistísoudníexekutorna písemnou
Žádostdoručenounejméně5 dnŮ před konánímdraŽby).
Pouěení: Proti tomuto usnesení lze podat odvo|ánído 15 dnů ode dne jeho doručeníu podepsaného
soudního
exekutora'odvo|ánímohoupodatjen oprávněný,ti, kdo do řízenípřistoupi|i
jaí<o
da|šíopniunáni,pávinnýa osoby,které
1a.jÍ..k
19movitostipředkup|i.PÉy9.věcnéprávb nebo nájemnípiauo. oouótaníjenpróti wrár<i'muvedenýmv bodě l.,

ll.,vt.,vilt.,tx.,x.,xt.,xil.xlil,xtv,xv.,xM,xvil. nenibripusine

V B r n ěd n e 1 2 . 0 3 . 2 0 1 9
JUDr. Petr Kocián
Soudníexekutor

Doručujese: 1. oprávněnému,2. Těm, kdo do řÍzenípňstoupi|i
jako dalšíopÉvnění,
3. Povinnému,
4. Manže|upovinnéhoÚe-li nemoviÍost
v SJM), 5.
osobám, o nichžje mu známo, :gaaji,t< nemovitévco preorupni pravo,věcnépÉvonebo ná1emnípávo,
o. o""nj', ři"iJ;i: pnr.rá"irv-Jů;"-ň#i"é
poh|edávkynebo.poh|edávky
z?jištěné
právem
zástavním
za.povinnyÁ a pristusnymiri"tinJ.ije prokáza|y,7. Finančnímu
úřadua obecnímuÚřadu,
vjejichž obvodu je nemovitá věc + ;;;65-.
1bjcní úřad, vjeno: btvodu ie némoviti vcc, aoy vy|lášk| nébo její podstatný obsah Úveřejnil
zojs9!em..vmjstě obvyk|.ým,8.Finančnímu
úřadua obeiníňu úřadu,v jejicižouvoau-ňalovinný své bydliště(síd|o,místopodnikání),9.Těm, kdo
VybíÍajípojistnéna sociální zab-e'.Pďení, příspěvek na státní po|itiťuiáměstnanosti a pLjistné.
.l0. Příslušnému
n" u"r"jnJ ziravJtni
katastrá|nímu
úřadu+ žádáme příslušnýkaiasirá|níúřad,aby vyntastu nebo její podstainý obsah uveřejni|na své |o;istení,
úřední
desce'
11. obecnímu
úřaduobce s rozšířenoupůsobností,
v jeňoŽ obvoduje nemóvitá věc

Ng|í'_ tato pÍsemnostopatřena otiskem úředníhorazÍt\aa podpisem,jedná se o pÍsemnost,kteraje
!!
doručovánaprostřednicfuím
s{žóy PgsÍServlsa tatoje platná i bez těchto náIežitostÍ.
(ust. š17,'odst.i stavovskéh,o
předpisu Exekúorskéi;;;ů ě;;;;;;;;;;n;;
_.kancelářskyÉd) Dle usÍ' í7ó stav' předpisuEKČRkanc. řád, kpísemnéŽádostiúčasinÍka,
$
kterémubyt listinnýstejnopistohoto
dokumentudoručen,se zašle eI' poštouna eI. adresu uvedenou v žádostipÍsemnostvyhotovená v
el. podoběa podepsanápod/e$
16a nebo se předá účastníkovi
v sídleúřaduna technickémnosičidat.

písemnostl:
Íčís|o
Evidenčn

Vyvěšenodne: 3
i
Sňatodne:
Za správnost:
d;Tg:'

ljĚ' .&"j-] ,i
CE I

l;--i.t::.rn{i{J

DIgÉl.ě podepsá|:JUor PétKociá.

E[Ěť"ů"$$irĚ[qúfy*ď#.t,:i.i.1.{,ůsiop"n***".
o1o.2.5...97:NTRCZ-60s31355. c=cZ
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