
  

značka oprávněného: 3992510823, 

 
               

 
 

 
 

 

 

 

U S N ES EN Í  O  O D R O Č EN Í  DR A ŽEB N ÍH O  J ED N Á N Í  

 
 

V exekuční věci 103 Ex 61135/14, na základě vykonatelného exekučního titulu – elektronický platební 

rozkaz ze dne 25.7.2014, č.j. EPR130868/2014 - 7 vydal Okresní soud v Děčíně na základě pověření, které 

vydal Okresní soud v Děčíně dne 8.12.2014, č.j. 49EXE8763/2014-14 v prospěch oprávněného:  

RECLAIM, a.s., Prievozská 2/A, 82109 Bratislava, reg. číslo: 46076760, zast. Mgr. Marek Lošan, 

advokát, Na Florenci 2116/15, 11000 Praha Nové Město, IČO 69258121 

 

a v neprospěch povinného: 

Marcela Zadinová, Čelakovická 1991, 40747 Varnsdorf, nar. 25.2.1967 

 

na vymožení pohledávky v částce 120079,16 Kč s příslušenstvím,  

 

soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorského úřadu Přerov, se sídlem Přerov, Komenského 38, 

rozhodl 

t a k t o : 

 

Dražba nemovité věci  

 
LV 1282 
 KÚ pro Ústecký kraj, KP Rumburk 

 Okres: Děčín 

 Obec: Varnsdorf 
 Kod k.ú.: 776971 Varnsdorf 

 Podíl: 1/4 Marcela Zadinová 
 Pozemky: 

 Parcela Výměra m2 Druh pozemku 
 5754 469 zastavěná plocha a nádvoří 

 Součástí je stavba: Varnsdorf, č.p. 1991, rod.dům  

 Stavba stojí na pozemku p.č.:  5754 
  

 5755/1 2365 zahrada 

  

 Příslušenství nemovité věci, kterého se exekuce týká:  

a) vedlejší stavby: 

Na pravou, zadní část objektu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou plechovou 
pozinkovanou krytinou. Za objektem (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, dřevěná vedlejší stavba pod sedlovou střechou 

krytou šindelem. Na levou část této navazuje jednoduchý dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou 

IPA. 
 

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: 

- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce 

- ocelová kovaná pole na ocelových sloupcích a betonové podezdívce 

- dřevěné latě na sloupcích z betonových tvarovek 

- zeď z betonových tvarovek 
- opěrná zídka - kamenná 

- kovová vrata 
- kovová vrátka 

- venkovní kamenné schody do RD 

- vjezd - žulové kostky 
- přístupový chodník betonová dlažba 

- přípojky IS 

 

  

Exekutorský úřad Přerov 

soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána  750 00  Přerov, Komenského 38 

tel: 581 216 030 fax: 581 738 020 

e-mail: urad@exekuce.cz  internet: www.exekuce.cz  ID datové schránky: dzsg873 

Pro platby povinných (dlužníků)  ČSOB   č.ú. 175 236 496 / 0300  var. symbol: 6113514 
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nařízená usnesením č.j. 103 Ex 61135/14-73, které vydal dne 29.9.2015 soudní exekutor JUDr. Tomáš 

Vrána se odročuje na den 16.12.2015 ve 13:00 hodin. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Usnesením – dražební vyhláškou – č.j. 103 Ex 61135/14-73, které vydal soudní exekutor JUDr. Tomáš 

Vrána dne 29.9.2015, byla nařízena dražba nemovitostí povinného. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo 

krajským soudem rozhodnuto o insolvenčním návrhu povinného, odročuje se dražební jednání na den 

16.12.2015 ve 13:00 hodin. 
 

P o u č e n í :  Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.  

 

 

V Přerově, dne 18.11.2015 

 

 

Mgr. Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát 

pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou  
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