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Mqr, Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 19,738 01 Frýdek-N4ístek

_,,t t7 .?r/,|.2
ť"' l,/ .4,/2

c i, t,12 DC 0002l/l9_005

Drižební vyhláška

o ttttři--eni clntžhy ttntoyité yéci

soudní exekutor Mgr. Jaloslav Kocinec LL.M., Exekutoťský úřad FťÝdek-lvlístek, §e §ídlem Fťýdek-Mí§tek, Farní l9, PSČ
738 0l pověřený plovedením dobrovolné dražby v ránlci il]solvenčního řizenivedeného u Krajského soudu v Ustí nad Laben] pod

sp. zn_ KSUL 85 InvS 2l383/]0l 6 na základě snrlouvy o provedet]í doblovolné dražb1, ze dne 30. 07. ]0l 9 uzavřené nrezi soLtdninr

exekutolenl a insoIvenčnínl správcenr. jalio osobou oprávněnou disponovat s přťdnlěnlýfii nenloviqirrri věcIrri, kterýnr je,:

Ko\REo, \,.o.s,, Dobrov§kého l3l0/6.1,6l2 00 Brno,

ve yěci insolvenčního řizení a nrájetek dlužnice

Renáta Pekárková, nar. | 3. 06. l975, Poštovní čp. .l25, 407 ,l7 Varnsdorf,

rozhodl takto:

|. Nařízení dražby

Nařizuie §e elektronická dražbá, kteťá se koDá prostřednictvíln elektronického §ystémU draž€b na adřese portálu

rlrvlv.cxdrazbr,.tz

Č:as zahájení dražebního jednání je stanoyen na den l3. l2. 20l9 v l2:00 hod., od tolroto okanržiku nrohou dražitelé činit
podáni.

Čas ukoučení dražebního jednání j€ stanolen na den |3. l2. 20| 9 v l2;30 hod. Dražba se však koná do doby. dokud dražitelé
čirlí podání (§ 336i odst.,1 zákona č.99/l963 sb,. občansl<ý soudrrí řád. ve znění pozdějšich zlněn. dálejen.,o.s.ř,-). Bude-ii v
posledních pěti minutách před stanoveným okamžiketrl ukončeni dlažb), učiněno podání. má se Za to. že dlažitelé stá'e činí podáni
a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět n,]itlut od okarnžiku učiněrrí podání, Budou-li poté činěna další podáni. postr.rp dle
předcházejicí věry se opakuje. Uplyne-li od posledního učinčrrého podání pět rnintlt. aniž by lrylo učiněno dalši podáni tná se za to.

že r|íažitelé .iiž nečini podání a dlažba končí. Podáni .ie bráno za učiněné pouze v případč, že bylo systélnem elekn,onických
dlažeb dražiteli zpětně potvízeno zaslánírn zpráv1, pťostřednictvíIn Veřejné datové sitě (e-lnaileln),

Postup při dražběje uveden V této vyhlášce nebo na uvedené inleťnetové adrese Wurv.exdrazby.cz

ll. Předmět dražby

Předmětenl dťažby je:

spoluvlastnický podí| insolv€nčn í dlužn ice: Renáta Peká rková, nar. l3. 06. l 975, Poštovn í -l2 5, 407 47 va rnsdorf ve výši itl.
l/9 na nemovitých \,ěceclr
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zapsaných na listu vlastnictví č, 95l u Katastrálního úřadu přo fl§tecký kíaj, Kata§trální pracoviště Rumburk pro
kata§tráIní území a obec Rumburk

včetně jejich součástí n příslušenství: přípojka elektro, vody, kanalizace do jímky, oplocení, vrata, vrítka, zpeyněné plochy

1 vše společně dále jen ..Před mět dražb}j',),

ltI. Prohlídka nemovitých r,ěcí

Plohlidka nemoviq'ch věci určených k dražbě se uskuteční po předchozí doNluvě s v_vkonavateletl. Zájernci o dražbu nrolrou

kontal<tovat lrykotravatel€ a ziskat dalši informace na telefonním číslc 734 730 l78. netro plostředllictví!n elektlonické pošry na

adrese ek(zavináč)Itocinec.eu.

lV. Pořartovó číslo dražebního jednání: ply!]í,

v. vý§ledná cena

\'Ýsledná cena draženého spoluvlastnického podílu tra nenrovidch věcech s příslušenstvim byla určena soudnim exekutolen,i

částkorl ve \,yši ll0000.00 Kč. a lo na ziLIadé posttcjktr znalce lltg. \liIin Klollpa. Slllpno cp, ]]7. Bl'as). PSČ j,i8 ]-t.,/š dne

l9.06.20]8. pod čj. 6088-48-18. jehož přednrětent bylo ocenění spoluvlastnického podilu tla tlenrovit}ch věceclt a jejich
příslušeIrsfui.

VI. Nejnižši podání a nejnižší příhoz

N§i!.iŽŠí_pgdé!ú se stanoví ysJÝšLZ5JlOJ]qš!

Minirnálni l"ýše příhozu se stanoví částl(o[l 500,00 Kč,

Yll. výše a způ§ob §ložení ji§to§,

\rÝše iistotY se §tanoví čá§tkou l3,100.00 Kč, Záielnci o koupi dražerrých nemovidclr věcí.jsou povinni zaplatit dražebn í _iistotu
bud' v hotovosti v sídle exekutolského ťlřadu nebo bezhotovostní platbou na účet úschov soudniho exekutola Č.ú.

2104403719/2100, vedeného u ljnicředit Bank czech Republic and slovakia, a.s.. DražetJlrí jistota nebo jiná částka
přei,lšujici 270.000,00 Kč nrůže být složella pouze bezlrotovostně, K platbě lla účet soudnilro exekutora lze přihlédnout pouze

tehdy, byloJi před zahájenínr elektronické dražby zjištěno. že na ťlčet soudlliho exekutora také došla. Platba nrusi být provedena

Dod vařiabilním §vmbolenr l422l l9, ktelý bude zájemci o koupi dražených nenlovitých věcí sdělen soudninr exekutoťefi poté.

co se stane Registrovaným dlažitelelrl na po11álu rvrvrv,exdlazbv,cz. prokáže svou totožnost zplisobem uvedenýrrl v čl, Vlll. této

vyhlášky a přihlásí se k této dlažbě. a s Llvedením specifického §ymbolu, ktelý bude dl,ažiteli přidělen elektronickým systémem

dlažeb a zaslán na e-tnailovou adlesu uvedenou při registlaci na pofiá|u tvw\t.e\dřazby.cz, (§ 336e odst. 2 o.s.ř.),

Ji§tota §e írspěšnému vydražiteli započte na jeho nejvyšší podání. Neťtspěšným dražitelůnr. kteří Zaplatili dražebni
jistotu bezhotovostní platbou. se jistota vlací po skončeí]í dlažebního jednání a to na účet uvedený při registl'aci na pofiálu

\wlav.exdlazl]v.cz. zpravidla do 5 pracovttích dnťl ode dne konání dražby. Neúspěšnýnt dražitelům. kteří zaplatili dlažebnijistotu
v hotovosti v sídle exekutoískélro úřadu, se jistota vlaci po skončel]í dlažebního jednání v sídle exekutorského úřadu na jejich
požádáni kdykoliv běhenl úředních hodirr. tj. v pracovní dny od 8:j0 do l5:00. (§ 336j odst. 5 a 6 o,s,ř.)

vIll. Dražitelé

Jako dI44l9! §e může elektroDické dražby účastnit pouze osoba, která je regi§trovaným dražitelem pro dražlry
probíhající ua poItálu lrw\y.erdlazl)\,.cz. prokáže svou totožlrost. k této dražbě se na poltálLt $,!t,W.e\dlizbv.cz přiblásí a na
účet §oudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši §tanovené touto dražební vyhláškou v čl. Vl l.

Registíovrlnýn rlrožitelcrrl se stane každá osoba i§zická i pťávnická). l(terá se .jako dražite1 zalegistt.Lúe na portálu
rwvtl,erd razbv,cz. a to bud'znlěnoujiž dříve plovedené základní registrace l]a ..Reliistraci dlažitele" v seltci -!!!j_.,!@q. trebo se

íovnoujako dťažitel zat,egistťuje v 5ekci -Bggi§llllgj.
Regisínwný drIžjtel prokáže svou totožnost .,Dokladetrt o plokáZání totožnosli registrovaného dťažitele pťo dražb1, probíhajicí
na poltálu \\1\\v.e)iJlazb_\,cz" (dále ien..DokIad o píokázátlí totožnosti"). jehož fornlulářje umístěn na portálu !}N!L!Zb}-ž
v sekci ..lvlůj účet" nebo v infolnračnín] ballneíu detailu této dražl]}, na portálu urvrv.exdrazbv.cz umístěného v sekci _![qj3
dražbv" poté, co se k této dťažbě pl'ihlási kliknutínl na tlačítko,. Přihlásit §e k dražbě".

Podpis Regisn,ovaného dmžiteIe na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. V připadě pr,ávnické osoby, obce,

vyššího úzenrně satlosprávného celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. §

21,2la a 2lb o,s,r'., jejiž opr,ávněni musi být pťokázáno listinou,jež musi být úředné ověřena. nebojejich zástupcenr, j ehož plná
moc musi bÝt úředně ověřena,
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V připadé elektronického dontčovátri nlusí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázáni totožnosti a listiny
prokazLljíci oprávnění .jej podepsat. převedeny do elektronicl<é podoby íblrnou autolizované konve.ze dokunlentťl. Doklad o

pťokázání totožnosti ncsmí být ode dne.jeho \)plnčni Itegistt,ovanýnl ClIažitelem ke dni konánítéto dťažby stalší šesti mésicťl,

Doklad o prokázání totožnosti s listinarni plokazqjicinri oprávněni jej podepsat. doruči RegistrovanÝ uživatel soudnimu

exekutot,ovi někteným z těchto zpťlsobťl:

a) uložellín na poftálu $,$\\. e\d lazb\,, cz v sekci "l\,lti_i účeť';

b) zaslátlíln proslředl)icfuítrl veřejné datové sítč. a tcl bud' na adíestl elelitronické podatelny exekutorského ťtřadu

irlfo6,koc irlec.eu. a nebo do datové sclrránky soudní|]o exekutora !E]i!ig2§
ci Zasláníln vyplněrrého legistračního fornruláře dÉitelenl poštovlli licence.

d) osobně do sídla sotlclního exektLtota tljdek-\llstek. Farni lq. PSČ 7j8 0 l

Osoby. kter,é nrají zájem účastlrit se eIekn,onické clražby jako dlažite]é. se nlusi l!gi§!!9y_al-3_pl9!óEú_§!9!_!9!qž!!9§! výše

u\ ede nýnl zFusol]enl !§jDozděii 24 ho h.i!j§ú 3l3ž§bní!_sj_cd4inl

lx. věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či přcdkupní práva

D],d:enó nenlotité 1,ěci tlcjso,I :dtížcry, \|nénken, klert: ll pt,txlejen net}l,l\,i!1',ch 1,écí ne--ttnikl.

l)tužané ncncl,ité lici tlcjsqu přcdnělent nújenniho prdla, ktcró ht protlcjant ncntoyittlc,h licí nc:uniklo

l)rd:e,i ncno\.ilé \,ěc,i najsou píetlmětcttt pachtolníha prtivt které h proLlejent nemol,ihch úci ne:uniklo,

!)ro:eié nenolilé \,éci najsou 1licclmětenl předkupního prtitrt, které b.l rodejett tlen]oyil),cl7 \,ěci ne:Qniklo,

soudní exekutor vyzývá liaždého, kdo má k nenrovité r,ěci náiemní či pachtovní pl,ávo, l,ýměnek nebo věcné břemeno
nezapsané v katastťu nemovito§tí. které není uvedeno v dražební vyhlášcc, nejde-li o nájemce bltu. výměnkáře. je-li
součá§tí \,ýměnku přávo bydle|lí. nebo oprávněného z r,ěcného bř,enene b]-dlení, iby tákovó plávo soudu oznámil { doloŽil
ho li§tinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku (§

336b odst. J písm. b) o,s.ř.).

\. Příklep

Soudni exekutor uděIi příklep tonlU, kdo učilrí nejD,šší podání a u něhož.jsou splněnl,dalši podtrrítrky stanovené zákonen. Učini-li
více dražitelťl stejné nejvr-šši podání. udělí soudlli exekutor pííl(lcp nejprye lon]u dlažiteli. kterénru svčdčí předkupní pr,ávo nebo

\),hracla zpětné koupé. N-eni-li příl(lep tal,to udélen. udělijei dlažiteIi. který podáni trčiniljako pívni (§336j odst. lvétapl'vni o,s.í.

ve spojení s §3360 odst.3 o-s.ř.).

Zílčashi-!i se spoltlvlastník dťažby a Učini-li s_iinýn]i dťažiteli stejné nejVyšší podání. udělí se nru přiklep; Llstanoveni § 336i odst.

l věry druhé se nepoužije - viz předchozí odstavec (§3]8 odsl. 3 o.s,ř-),

\I_ Předřržek

Do l5 dnú od zveřejnění u§nesení o příklepu může každý. nejde-li o osoby uvedené y §336h odst, J o.s.ř., písenrnČ

navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za čá§tku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání
(předražek). Návlh předražku l1rusí obsahovat náležitosli podle 

"s 
4] o,s.ř. a podpis navlhovatele musi být ťlředně ověřen.

N-avrhovatel nrus í ve lhůtě l 5 dnťt od zver'e]něn í usnesení o přík lepu. předraželi v plné výši zaplatit na ťlčet soud n iho exekutora

uvedeného vliše v bodu YII. této v},hlášky za obdobllých podmírlek.jinak se k návrhu nepřihliží (§ 336ja odst, ] a 2 o,s,ř,),

Po uplylrutí l5-ti denni lhůry od zveřejněni usneseni o přiklepu bude vydražitel vyzván, aby do tří dnů oznánril. zda svoje nejvyšší
podání zryštrje na částku rrejvyššiho před|ažku. Po upIytrutí této lhůty vydá soudni exekutoI usneseIí o předražku, ve kterénl zrrtší

usneseni o příklepu a ťozhodne o tom. kdo je ťlspěšnýnl předražiteletrr a zajakou cenll nelllovitou věc nabude (.s 3j6ja odst,

3 o.s,ř.),

Je-li učiněno vice předlažků. nel],]ovitou věc nal]ude ten, kdo učini nejv}šši předražek. v případě shodných podání v_vdražitel, pak

ten. kdo podal návrh jalio první. poté se .ozhodl!e přijednáni losen, (§ 336ja odst, ,1 o,s,ř.),

Xll. Přechod vIastnického ;rráva, pi,evzetí nemovité věci
Vydražitelje opr,ávněn převzít nenovité věci s !,}říslušenstvinl v lozsah!L vydraženého spoluvlastnického podilu dnenr následLrjícírn

1lo doplaceni nejvy,ššího podání. nejdříve však po uplynutí 1latlráctidenní lhůry,k podání návrhu předlažku (viz niže); byl-1i všalt
podá!T takový trávrlr, nenrovité věci s příslušel]stvilrl v rozsahu v1,dlažeDého spoluvlastnického podílu lze převzít dnenl

následujicírn po drri. kd) bylo předIažiteli doručeno usnesenío předražku.

Vydíažitel se Stává vlastníkem nenrovit}ch Věcí s příslušenstvillr v rozsahlt vydraženého spoluvlastnického podílu. nabylo-1i

usnesení o přiklepu právni rnoci a zaplati1-1i neju,šší podá!]í. a to zpě1Ilě ke drli vydání usnesení o přiklepu (§

69zák.č. l20i200l Sb.. exekučrlího řádu, veznění pozdějšíclr znlěrr. dálejen..e,ř.-. vespojenís § jj6l odst. I a 2 o,s.ř.).

předražitel se stává vlastnikell] netrrovigich věcí s příslušellst\,ín] v lozsahu \ydraženého spoluvlastrlickélto podílu. nabylo-Ii
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usnesení o předražku l)[áVlli n]oci a předřažek byl zaplacelr. a to ke dnijeho v.vdání,

Vydražitel nebo předlažitel, kteď se nestal vlastníken] v.l-díaželré nenrovité věci.je povinen vrátitji navrhovateli. \ydat nlu užitky
a nahradit škodu. kterou nlu způsobil při hospodařeni s nemovitou věci ajejíni přislušen§tvím. l§ 3j61 odst.6 o,s.ř.).

xíll. ZIlplacení nejvyššího podání nebo předt,ažku
N€jqšší podání tnusi být zaplaceno ve lhůtě stanovené §oudním exekutorenl v usnesení o příklepu. ktelá počiná běžet dneD)

právlrí moci příkIepu a nesn]í být delší než dva D]ěsíce. 1§ jj6j odst.3 písllr, a) o.s.ř,)
Nejqšší podání nebo předlažek lze zaplatit bud'v hotovosti do pokladn; soudniho exekutora. nepřesahLljeJi částku 270.000,00
Kč. nebo platborr na účet soudniho exekutola, Postup .ie v takovéln piípadě obdobný jako ten uvedený v bodě VlI. této \yhlášky

rykající se zaplacení dražebníj istoty.

Soutlní exekutor upozorňuje dřažitel€, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se
zřízením zástayního práva na vydražené nemovité věci,
V případě připuštěnitéto možnosti n]usívydíažitel do tlvou měsíců od právni tnoci Ltsneseni o příklepu předložit sn]louvu o úvěťLl,

V této smlouvě nusi být obsažet,]o ujecLnání. že ťlvěr je účelově vázán ]en plo zaplaceni ne.jrryššího podáni. a že úvěr bude

vyplacen na účet soudního exeliutora vsouladu s podlninkan]i čl. VlI této vyhlášky. a to ve lhůtě nejpozdě.ji dvou měsícŮ po

uplynuti lhů§,dvou trrčsiců od tlabytí přávni nloci usnesení o příklepu, věřitelem (poskytovateleD] ítvěťu) dle této snrloulry nlitže
být pouze osoba, která nlá na úzerni České republiky právo qkonávat činno§t podle zákorra o baukáclt. Vydražitel rnusí sdělit
soudnímu exekutolovi. zda bude nejv_všši podání platit úvěr,em se zřízením zástavního práva k \.}-'dražené nemovitosti t|o 3 dnů od
ukončení dražebního jednání (§\ 336_i odst, ] a odst. ] pisnr, b), § 336l odst, 4 Pisnl. b) o.s.|',. .s3360 odst. ] pism, e) o.s,ř.),

Po předložení takové snrlou\,ry sotldní exekutoť zřídí na nelnovité včci s přislušenswíln v rozsahu vydraženého spoluvlastnického
podilu zástavní plávo ve prospčch včřitele z takové smloulry o úvělu (§ 336| odst,4 o.s,í.).

Nezaplatili qdražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhťlté. kterou mtt soudní exekutoí usnesením určí a která nesnrí být delši
trež jeden nlěsíc. usnesení o příklepu §e marnýn,] Llplynutim clodatečné lhůty zrušqje asoudní exekiltoť nařídí další díažebni
jednání, To rrařídí soudní exekutot i tehdy. jestliže Vydlažitel nepředloží sntloul,tt o úvěru. nejvyšší podáni nebude doplacetlo ve

lhůtě llejpozději dvou měsíců po uplyllutí lhů5, dvou n]ěsíců od nabyti právní nloci usneseni o příklepu. nelro předražek nebude

zaplacen ve stanovené lhútě. V tolnto případě je tento wdražitel poviDen nahladit náklad!. které státu. exekutorovi a účasttríkům

vznikly v souvislosti s dalšim dlažebnínr jednáním, Nahradí i škodLr. která vzniIila tím, že nezap]atil nejlryšší podání. a. bylo-1i při

dalšíln dražební,n jednálri dosaženo nižši nejvyšší podání. nahradí rozdíl na nejlyššínl podáni, Na r}to dluhy se započítá jislota
složená \ydražitelenr; přelryšu|e- li j istota t_vto dluhi,, zbývaj íc í část se vťáti vydražiteli. (§ 3 3 6nr odst. 2 a \§ 3 j 6ll odst, l o,s.ř, ).

XlV. tlplatnění pt,áva nepřipouštějící dražbu
Soudní exekutoť yyzývá každého. kdo nlá právo. které nepřipoušti dražbu, aby je uplatnil u soudu. a aby takové uplatnění práva

prokázal soudnítrru exekutorovi nejpozději jed€n den přede dnem. ye kteIérn má být zahájeno rtraželrní jednání, jinak k jeho

právu nebude při provedeni pťodeje nemovité věci přihlíženo. Bude-li trplatněni včas plokázáno, dražba bude odločena do
pravomocného rozhodrtutí o žalobě. ledaže prodejen nemovité věci v dr-ažbě insolvetrční správce odvrací újnlu tonluto l]]ajetku

bezplostředné lrrozicí nebo jestliže tal( po podání žaloby činí se souhlaset]] žalobce. (§ 225 insolvenčrlího zákona)

xv. Up|atnění předkupního práva

Soudní exekutol upozoťňuje osoby, které lnají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětrré koupě. že lro molrou

uplamit jen v dražbě jako dražitelé a že udělenírl příklepu předkLrpní právo nelro výhlada zpěhré koupě zanikají, nejde-li o

předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby. předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a

vlasttrika pozemku ke stavbě nebo zákonné předkrrpní pr,ávo. ktelá udélenúll přiklepu nezanikaji.

Ten. kdo hodlá uplatnit při dražbě své předl(upni plávo nebo qihradu zpětné koupě. nrusí je soudninru exekutorovi prokáZat

nejpozději jeden den přede dnem, ve kterém má být zahájení dražební jednání. Soudní exel(utor ještě před zahájenín vlasnrí
dtažby rozhodne. zda předl(upní právo nebo \5rhmda zpětné koupč jsou plokázány; toto usnes€ni soltdní exekutor zveřejní v
systél]]u elektíonické dražl]y na portálu \\1\\\,.e\dlazbv,cz., Píoti tomuto usnesení není odvolání přípustné (is 336b odsl,:l pisn], d) a

§ j36e odst, _j o,s.ř.).

xvl. Ukončení dražby

Po ukončení dražby bude v systélrlu elektíollických dražeb t,]a portálu 11l1,11,ť-L.rtl:ó.l,cj zveřejněn údaj o tom,jaké bylo učiněno
nejlryšší podátti-

Po ukončeni dlažby bude vydáno usneseni o přiklepu. které bude vyvěšeno na úřední desce soudního exehltora. V takto
zveřejněnétn usneseni se nebudou r,Lvádět údaje. podle nichž.ie lriožné identifikovat rrydIažitele (§ j36k odst. l o,s.ř.).

Poučení: Píoti této d€žebníWhlášce uení odlolání připustné (\\ 3j6c odst. 5 o.s,ř,).

Ve FŇdku-Nlístku dne 05,08.20l 9
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Mgr, Jaroslav Kocinec LL,M.
soudni €xekutor

Doručuje se podle 
nS 336c o.s.ř.:

Do vlastních rukou
. navíhovateli
. osobán,], které ntají k nenrovitýnr věceln předkupní nebo zástavní právo !]ebo výhradu zpětné koupě
. osobán,], u llichž soudní€xekutor rozhodl, že zanikájejich rrájemní právo nebo právo odpovídaj ící věcnému břenreni

Dále se doručuje
. spoluvlastníkovi nernovité věci, pokud tyto tvoří přednlět nařízené dt,ažby
. finančnímu úřadu, vjehož obvoduje nemovitá věc a vjehož obvodu nlá insolvenční dlužník své bydliště
. obecnírnu úřadu, vjehož obvoduje rlen,]ovitá věc a vjehož obvodu má insolvenční dlužník své bydliště
. těm. kdo vybíraii poiistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné

zdravotní pojištění
. pří§lušnému kata§tlálnímu úřadu
r obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti, vjehož obvoduje nemovitá věc

Vyvěšuje se:
. uřední deska exekutora
. Elektronická úřední deska exekutola
. Úřední deska obce, vjejímž obvoduje nemovitá věc

soudní exekutor tímto žádá obecní úřad v iehož obvodu je nemovitá věc. aby dražební Whlášku nebo i€ií podstatný obsah

uveřeinil zDťlsobem v mistě obvyklým podle § 336c odst, 3 ) o.s,ř. ode dne obdrženi do dne konfuí dražbv,

Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu. je plafuá i bez těchto náležitostí. lleboť byla \Thotovena Za

součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustatrovením \§ 48 odst,4 občanského soudního řádu.

v případě, že vám byl dolučen listinný stejnopis této písemnosti lyhotovený za §oučinnosti provozovatele poštovních služeb. k
Vaši pís€mné žádosti bude zas|ána tato písemnost elektronickou poštou na elektlonickou adresu uvedenou v žádosti. přičemž tato

písetnnost bude lryhotovena v elektrorrické podobě a opatřena uznávanýtrr elektroniclqint podpiserrr soudrriho exekutora nebo jeho

zaměstnance, ktenj písemllost vytvořil, anebo elektronickou Zlačkou. Pis€nlnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úl'adu na

technickém nosiči dat.

Vyvěšeno dne,
06,08, 20s

Seimuto dne,
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