
Jednací císlo: OE 1973/2001-196

USNESENÍ

Okresní soud Brec1av rozhodl samosoudkyní Mgr. Renatou Tesáckovou ve VeCl

výkonu rozhodnutí oprávneného Všeobecná zdravotní pojišt'ovna Ceské republiky, se
sídlem v Praze, Orlická 4, IC: 41197518, proti povinnému Romanu Šikovi, r.(4" ••••••

bytem Švestková 7, 614 00 Brno, IC: 47940425, pro 276.528,82. Kc prodejem nemovitosti,

takto:

Soud vydává tuto

dražební vyhlášku:

I. Dražební jednání se narizuje na den 21.10.2008 v 13:20 hod v jednací síni c. ~A budovy
Okresního soudu v Brec1avi - Jana Palacha 18 ve dvore (vedle Hotelu Terezka)

II. Draženy budou nemovitosti a to
- pozemek p.c. 137 - zahrada o výmere 618 m2,

- pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely puvod Pozemkový katastr (PK) - p.c. 137
T "" 223 2ovymere m,

vše zapsané na listu vhlstnictvf c. 716 u Katastrálního úradu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracovište Brno-venkov pro katastrální území a obec IvaD.

III. Výsledná cena nemovitostí byla urcena ve výši 24710,- Kc

IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši 16475,- Kc.

V. Výše jistoty se stanoví ve výši 12300,- Kc.
Jistotu lze zaplatit

v hotovosti do pokladny Okresního soudu v Brec1avi v dobe od 7 hodin do 15,30 hodin
nebo

na úcet soudu v Ceské národní bance C.Ú. 6015-323651/0710, VS 1219732001; kjistote
zaplacené tímto zpusobem lze prihlédnout jen tehdy, bude-li pred zahájením dražebního
jednání zjišteno, že došla na úcet soudu.

Doklad o zaplacení jistoty je podmínkou úcasti v dražbe.

VI. S nemovitostmi jsou spojena
práva: O

závady: O

VII. Prodejem nemovitostí nezaniknou tyto závady: O

VIII. Vydražitel je oprávnen prevzít vydražené nemovitosti s príslušenstvím dnem
následujícím po vydání usnesení o príklepu.

Vydražitel se stane vlastníkem vydražených nemovitostí s príslušenstvím, nabude-li



usnesení o príklepu právní moci a zaplatí-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o
príklepu.

IX. Pri rozvrhu rozdelované podstaty se mohou oprávnený(á), ti, kdo do rízení pristoupili jako
další oprávnení, a další veritelé povinného (povinné) domáhat uspokojení jiných pohledávek
za povinným priznaných vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným
v § 274 o.s.r. anebo pohledávek za povinným zajištených zástavním právem na prodávaných
nemovitostech, než pro které byl narízen tento výkon rozhodnutí, jestliže je prihlásí u
podepsaného soudu nejpozdeji do zahájení dražebního jednání. Oprávnený(á) a ti, kdo do
rízení pristoupili jako další oprávnení, mohou své pohledávky za povinným prihlásit, jen
jestliže jim byly priznány vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným
v § 274 o.s.r. po právní moci usnesení, kterým byl narízen výkon rozhodnutí prodejem výše
uvedených nemovitostí.

V prihlášce musí být uvedena výše pohledávky, jejíhož uspokojení se veritel domáhá, a
požadovaná výše príslušenství této pohledávky. K prihlášce musí být pripojeny listiny
prokazující, že jde o pohledávku priznanou vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným
titulem uvedeným v § 274 o.s.r. anebo o pohledávku zajištenou zástavním právem na
prodávaných nemovitostech. K prihlášce, v níž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího
príslušenství, soud nebude prihlížet.

X. Soud vyzývá oprávneného (oprávnenou), ty, kdo pristoupili do rízení jako další oprávnení,
a ostatní veritele povinného, kterí prihlásili nebo podle výroku IX. tohoto usnesení prihlásí u
podepsaného soudu své pohledávky za povinným, aby sdelili podepsanému soudu, zda žádají
zaplacení svých pohledávek. Nepožádají-li o zaplacení pred zahájením dražebního jednání,
muže vydražitel dluh povinného vuci nim prevzít. Prevzetím dluhu nastoupí vydražitel na
místo povinného; souhlas veritele se pritom nevyžaduje. Je-li pohledávka, do níž nastoupil
vydražitel místo povinného jako dlužník, zajištena zástavním právem na prodávaných
nemovitostech, pusobí zástavní právo vuci vydražiteli.

XI. Soud vyzývá každého, kdo má právo, které nepripouští prodej výše uvedených
nemovitostí v této dražbe, aby je uplatnil u soudu žalobou podle § 267 o.s.r. a aby takové
uplatnení práva (podání žaloby na vyloucení prodávaných nemovitostí z výkonu rozhodnutí)
prokázal podepsanému soudu nejpozdeji pred zahájením dražebního jednání. Jestliže tak
neuciní, nebude pri provedení výkonu rozhodnutí k jeho právu prihlíženo.

XII. Osoby, které mají k prodávaným nemovitostem predkupní právo, je mohou uplatnit jen
v dražbe jako dražitelé. Udelením príklepu predkupní právo zaniká.

V Breclavi dne 15.9.2008

Za správnost VYhot~~
Michaela SoukopeVfr

Mgr. Renata Tesácková, V.r.
samosoudkyne

Poucení: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání oprávnený(á), ti, kdo do rízení
pristoupili jako další oprávnení, povinný(á) a osoby, které mají k nemovitosti
predkupní právo, vecné právo nebo nájemní právo, ato do 15 dnu ode dne
jeho dorucení ke Krajskému soudu v Bme prostrednictvím podepsaného
soudu. Odvolání jen proti výrokum 1., II., VI., VIII., IX., X., nebo XII. tohoto
usnesení není prípustné. ~'--h
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