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Soudní exekutor Mgr. Zdeněk Ráček
Exekutors\ý úíad Žó'fu na'd Sázavou tcl.: 5ó-{ 5ó.i (1-12

adresa: I{pr, _Jatclše ?5(l, \Ie]]<á Bítcš, PSČ: 595 01 c-mail: podatelna@cxckutortacck,cz
dator-á scIlránka: clótpklr
intenrctové stránkv: wrr,rv,exekrrtorracek.cz

č. j. 179 Ex 785/1,815

Er-, č. opr, i9l(),/2

Pávinný: _]an 1-crehrnrnn, hrrcnl Ř.znrckn t51+/1L,Ptaha,PSČ: L1O(J0, dat,nar,:
zastolrpenr': (1.+.0_1,19?5,

Manžel povinnélro:
zasroupcní,:

Vlmáhaná peněžitá povinnost: |1.1ln,|,li,,\í,],'llllii. r,ii.lu,.n.l\1. Il, úr.lir veriir i l;-.ó1 íii ,lr.,k,,+._+!

']o ročné odc dnc ()T,()3,201r do ]?.0(1,20t8 z částkr- 99.048,ó l Kč, úrokr,4.'19

9" ročrrč ode <1nc 28,()(1,2018 do zaplaccni z části,r,95.3(12,90 lič, urokl z

prodl,8,05'o ročnč rlde dnc 01,08,2{)1r dc) ]-,06.2(jt8 z částk\,99,0.18,61 iič.
úro},v z prodl, 8,tt5 "'" ročnč odc dne 28,()6.20l8 do zapltcení z částki,

95.]62,90 {ič, nákhcll, přcclchlizcjícilrr;/s,-,uclniho r'ízení l,c wši (1,520, I{č,

Vymáhaná peněžitá poúrrno"t l8,rl85.:2 l<č

celkem: (polrlcdávka nar,ršerrá o
pratdčpodobnó o1rkladt, ereL:rrce a

praldépoclo1';né nákledt, oprár,rrénélro
|i6 d1 11,d.i61 nsngrcnl)
Oprávněný: iTrnorcční banka, a,s., se sid]tm Rad]ická j3j/150, Prehl, PS(]: 1:0 0(],IC:
zasroupení-: 1358.+32.+

Po\,ěřeni soudního exekutora rl-dal: ( )l,\,^d|ri .olld I\rJ Pl,,.lrLr ldrretrl |,ljlllE Pod č. i. -+8 F \F ]r,li; ]nly 1j

Exekučni ritul: -,zstr.r, k vydal: r rkrcsn:.,,uJ r Dir:rlr,: ze dne )i rrl, rll l6 č. j, l8(,]l8 ]lll--]

\Igr, Zdeněk fuiček, souclni exekurcx F-xckurr;rskéhc-, irřrrcl,.t Žd'ár nad S/rzavou, rl,dává roro:

USNESENÍ
Dražebni iednání nařízené elektronick]r pfostřednicMm elektronickélro sy6tému dražeb na adrese dražebnílro
serr.eru: b!qll/d!eát§Lu9!!4!§}§y' s počátkem dne 14.08.2019 v 14.00 hodin, iehož piedmětem isou
nemovité věci:

pclzerrrck parcellri číslo_ .1j1? o rlnréie i-{(tm2, drrrh pozcrl,ku zasrarčná ploclra a nádvoři. z^psaní,\- kátastťu

rTer:rovirostí vedenérn ]iatastúlnírn ititden pro Ustccký krlj, Iiatastrální pmcovišrč itumbrrrJr, pro obec Yarnsdolt.
karastráirri irzemi Ye,-nsdol[, nx listu vlastnicn,i č, 1091
- rod.dům č.p. 1(l32 sroiicí rt.r p,rrcelc č, +?i? z.tpsllli 1,katasrru ncrnor.]rostr lederréLrr ]r;r,lstr.LlLrim úi,rclcm pro L:stcckí,
krai. Iiatasrrálni pracoviště Rrrrnllutk, pro olrec Vafisdolf-, kilasrrá]ni úzenri Yarnsdori, na lisru r,lastnicn,i č, 1091

pozcmek patcclní číslo. . ,li78 o \].nréie 108ln2 , druh pozcnrku zahrada, zapsal!-v li^ťitstru ne]llol,itosri vedeném
Iiatlsttálnim tiiadcm pío tisteck1' 1iraj, I{atastrálr,í pracoviště Rumllurk, pro ollec !arnsclorf, katasrtlr]rri irzcmi Yamsdori
nz ]isnr Tlasrlricn i č, l091

Piíslušer, sní nen-rovité r-ěci n,oii:

garáž, rccllcjši sravba, zpevnčné plocbr,, oploceni piipojkr. rng, síti

se o d ío č u je na 18,09.2019 v 13.00 hodin, kd1 orl toh<ltcl okarnži]iu rnolrou
tcgisttor,,rni rlr:aiitclé črnit podrini.

Lk,.nčeLlr clel.rronrckt dL,ržhr,, ncidirl,e dne l8,09.2019 r, iJ,()() hodin, Dražlla sc r,šak konir, dokLrd dražřeié čini podání,
\Igr. Zdenčk Ráčck, soudlrí exckuťor F\ekLrtorsLclro ůildLr Žd'rr !r3d Sá1.1\uLl 11cvlzí.t,á ckažirele, alrr čirlili rr'šši podlini, e

č, i, i79 E\ 785/18,7íJ

@rlo



neuPozorňuie drážitele, že bude udělovat piílrlep, Bude,li v posledníclr pěti nrinutách pied časem ukonČení dlaŽby rrČrneno

podáni, posou"á se čas ulrončení cltažbl o pět rrrinut od okamžiku posledního podári, Je 1i Ý téfo lhůrč uČiněno vlŠŠi

podáoi, posouvá se čas ukončení dražb1-o pět minut. Uplvne li od posiedniho učiněného podáni pět minut, anii bv b],Io

učiněno rvšši podání, elektrorrická dražba se rim konči. Bezprosrredrrě po ulrončení dražbr, \Igr- Perr Komzák, exekutorsK
kandidár Me.. zdeaka Ráčka. sorrdniho cxekutora Exekutorského úřadrr Ž,ďat lad Sázavou uděli piíklep dtaŽiteli, kte^-

učinrJ nejrl š-ši podanl. čosv zahaleni dražbr.. rrkončení dražb,v a časv příhozů se řídí s_vsrémor{m časem dražebnil, o sen-etu,

Slcdor:rni dražbl, te teřeině piísrupné.

]!!)u!-D!!7!!jtLi]:1|]!: d sLlltaýft lo ] l/LL"J+l, ýúlL,ii lulult,."rpl uonin,l",+

odůvodnění:

Způsob proyedení exekuce určuje ve smvs]u usr. \ 58 e.i. zákor:rz č, 120 /20OI Sl, sollr]ní ere]rrrror, S ohiedem- Že exelruČrri

;iŽ.nl '"iti 
povinnánu ie yedeno i jinlirrri způsobt, tozhodl i\Igl- Zdeněk Ráček, soudní cxekutor Exekutorskélro Úřadu

Žďát lad Sázavou s piihlédnutím k ust, § 58 odst. e.ř. o odročerrí dražby nernolrté r,éci,

Poučení: Proti tortrulo usťreseni není odvoláni piipustné (§202odsr, 1odst.a) z.č.99/1963 Sb., občansK soudni

iád)

Ye Velké Bireši dne 12,08.2019

\ígr, Zdeněk Rlíček
sorrdni exckrrtor

l1 08, 2019

Vyvěšeno dne,

Seinrďo drre,


