č.j. 144 EX 3770/11-74
ev. č. opr. 360708201

U S N E S E N Í
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155
21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Obvodního soudu
pro Prahu 10 č.j. 16 C 327/2009-8 ze dne 06.11.2009 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresního soudu v
Tachově ze dne 18.04.2011 č.j. 11 EXE 2579/2011 ve prospěch
oprávněného:
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
sídlem Vinohradská 3218/169, Praha, 100 00, IČO: 49241397
práv.zast. Mgr. Roman Ambrož, advokát, Táboritská 23/1000, Praha 3, 130 00
proti
povinnému:
Vlasta Vrátná
bytem Brod Nad Tichou 98, Brod nad Tichou, 348 15, dat.nar. 31.12.1958
pro 346.811,50 Kč s přísl.,
nařizuje
NOVÝ ČAS DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ
I.
Dražba nemovitostí uvedených v bodě II. tohoto usnesení se koná dne 19.6.2013 v 09.00 hod. v sídle
Exekutorského úřadu Praha 3, na adrese Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín.
II.
Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

Předmětem dražby je rodinný dům v obci Brod nad Tichou, okres Tachov. Jedná se o řadovou stavbu
panelového rodinného domu, zčásti podsklepenou, se dvěma nadzemními podlažími. Dispozice objektu je v 1.
nadzemním podlaží je kuchyň, obývací pokoj, první předsíň s hlavním vstupem do objektu, chodba, WC s
umývátkem, schodiště, druhá předsíň sloužící jako prádelna se zadním vstupem do objektu, ve 2. nadzemním
podlaží jsou tři pokoje, koupelna (vana, umyvadlo, WC), balkón, v suterénu je sklad dříví a další skladovací
místnost.
III.
Výsledná cena dražených nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení zůstává 450.000,- Kč podle
dražební vyhlášky ze dne 18.12.2011.
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto
usnesení a jejích příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřících k draženému celku a činí částku

300.000,- Kč

1

V.
Výše jistoty pro dražbu nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení zůstává v částce 100.000,- Kč
podle dražební vyhlášky ze dne 18.12.2011. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu
před dražbou v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo na účet soudního exekutora, číslo účtu
236706237/0300, v.s. 377011.
K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání
zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
Odůvodnění
Vzhledem k tomu, že bylo pravomocně skončeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSPL 54 INS 1658/2012 je tedy
nutné stanovit nový čas dražebního jednání.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 15.05.2013
Úřední otisk razítka

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Lucie Skalová
pověřená soudním exekutorem

