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Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úrad Praha - východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140
00 Praha 4 - Praha 4 poverený provedením exekuce na základe usnesení Okresního soudu ve Vyškove ze dne
20.3.2008, cj. 9 Nc 2158/2008 - 9, které nabylo právní moci dne 11.8.2010, kterým byla narízena exekuce podle
vykonatelného vykonatelného rozhodcího nálezu Spolecnost pro rozhodcího rízení, a.s. c. j. K/2007/02512 ze dne
19.12.2007, který nabyl právní moci dne 11.2.2008, vykonatelného dne 11.2.2008 ve veci oprávneného Komercní
banka, a.s., Na Príkope 969/33,11407 Praha 1 - Praha 1, IC: 45317054, práv. zast. JUDr. Roman Majer, advokát
se sídlem Vyskocilova cp.1326 1 co.5, 14000 Praha - Praha 4 proti povinnému JAN MIKULÁŠEK, bytem Nové
Hvezdlice 72 - Mestský úrad, Hvezdlice 683 41, nar. 10.9.1983 pro Jistina 65285.37 Kc s príslušenstvím,
vydává

Dražební vyhlášku
I.

Opakované dražební jednání se koná dne 2.2.2012 v 16:30 hodin v budove Exekutorského úradu Praha-východ,
soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Michelská 1326162, Praha 4. Obhlídka se neuskutecní.

II.

Predmetem opakované dražby jsou následující nemovitosti ve vlastnictví povinného ajejich príslušenství:

1/12 stavby cp. 177 na pozemku parc. c. St. 259 (LV) nacházející se na katastrálním území Kucerov v obci
Kucerov zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úrad pro Jihomoravský kraj, KP Vyškov, na
listu vlastnictví c. 181

1/12 stavebního pozemku parc. c. St. 259 nacházející se na katastrálním území Kucerov v obci Kucerov
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrální úrad pro Jihomoravský kraj, KP Vyškov, na listu
vlastnictví c. 181

1/12 pozemku parc. c. 4350 nacházející se na katastrálním území Kucerov v obci Kucerov zapsané v katastru
nemovitostí vedeném Katastrální úrad pro Jihomoravský kraj, KP Vyškov, na listu vlastnictví c. 181

III.
Výsledná cena dražených nemovitostí ciní cástku 22 000,00 Kc.

IV.

Nejnižší podání se stanoví ve výši poloviny výsledné ceny nemovitosti a jejího príslušenství, tedy na cástku
11 000,00 Kc.

V.

Výše jistoty se stanovuje na cástku 2 000,00 Kc. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu
pred dražbou v hotovosti v Exekutorském úrade, soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala nebo na úcet 51 
1014430217/0100 vedený u Komercní Banky, a.s., variabilní symbol 111824208 jako specifický symbol použije
zájemce rodné císlo nebo ICO. K jistote zaplacené tímto zpusobem lze prihlédnout jen tehdy, bude-Ii pred zahájením
dražebního jednání zjišteno, že došla na úcet soudního exekutora.Príklep bude udelen tomu, kdo uciní nejvyšší
podání. K zaplacení nejvyššího podání urcuji lhutu 15 dní, která pocne bežet právní mocí usnesení o príklepu.
Nejvyšší podání je treba zaplatit na úcet exekutorského úradu 51 - 1014430217/0100, VS 121824208 nebo složením
cástky v hotovosti u exekutorského úradu proti potvrzení. Nebude-li nejvyšší podání zaplaceno ve stanovené lhute,
bude narízena opetovná dražba, s vylouce~ím toho vydražitele, který své nejvyšší podání v minuJosti nezaplatil.

VI.
Práva a závady spojené s draženými nemovitostmi: Na dražených nemovitostech neváznou žádná práva ani závady.



VII.

Závady, které prodejem nemovitostí v dražbe nezaniknou, jsou vecná bremena, o nichž to stanoví zvláštní predpisy,
nájem bytu a další vecná bremena a nájemní práva, u nichž zájem spolecnosti vyžaduje, aby nemovitost zatežovala i
nadále (§ 336a odst. 1 písmoc) o.s.r.). Na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.

VIII.

Vydražitel je oprávnen prevzít vydraženou nemovitost s príslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o
príklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumet exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí
s príslušenstvím, nabylo-Ii usnesení o príklepu právní moci a zaplatil-Ii nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o
príklepu (§ 3361 odst. I a 2 o.s.r.).

IX.

Exekutor vyzývá oprávneného, ty, kdo pristoupili do rízení jako další oprávnení, a ostatní veritele povinného, kterí
prihlásili u podepsaného soudního exekutora své pohledávky za povinným, aby sdelili exekutorovi, zda žádají
zaplacení svých pohledávek. Nepožádají-Ii 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-Ii pohledávka, do níž nastoupil vydražitel místo povinného jako dlužník, zajištena zástavním právem
na prodávaných nemovitostech, pusobí zástavní právo vuci vydražiteli.

X.
Exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepripouští dražbu (§ 267 o.s.r.), aby je uplatnil u soudu a aby takové
uplatnení práva prokázal nejpozdeji pred zahájením dražebního jednání, a upozornuje, že jinak k jeho právu nebude
pri provedení výkonu rozhodnutí prihlíženo.

XI.

Exekutor upozornuje osoby, které mají k nemovitosti predkupní právo, že je mohou uplatnit jen v dražbe jako
dražitelé. Udelením príklepu predkupní právo zaniká. Hodlá-Ii nekdo uplatnit pri dražbe své predkupní právo, musí je
prokázat nejpozdeji pred zahájením dražebního jednání. Exekutor ješte pred zahájením vlastní dražby rozhodne
usnesením, zda predkupní právo je prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání prípustné.

p o u c e ní: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání oprávnený, ti, kdo do rízení pristoupili jako další
oprávnení, povinný a osoby, které mají k nemovitosti predkupní právo, vecné právo nebo nájemní právo, a to do 15
dnu ode dne jeho dorucení ke Krajskému soudu v Brne prostrednictvím podepsaného exekutora. Odvolání jen proti
výrokum 1., II., VI., VIII., IX., X., XI tohoto usnesení není prípustné

V Praze dne 16.12.2011

JUDr. Marcel Smékal, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Lukáš Pavelka

Dražební vvhláška se dorucuje: lx oprávnený, lx další oprávnení, lx povinný, lx manžel povinného, lx osoby s
predkupním právem, vecným právem, nájemním právem, lx osoby, které prihlásily vymahatelné pohledávky, lx
osoby, které prihlásily pohledávky zajištené zástavním právem, Ix financní úrad, lx obecní úrad (k vyvešení na
úrední desku), Ix orgán OSSZ, lx zdravotní pojištovna, lx katastrální úrad, lx obecní úrad obce s rozšírenou
pusobností, v jehož obvodu je nemovitost (k vyvešení na úrední desce), lx vyvešení na úrední desce


