č.j. 041 EX 25/15-83

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket,
Zahradní 328, PSČ 357 33 na základě
pověření soudního exekutora vydaného
Okresním soudem v České Lípě dne 06.02.2015 č.j. 40EXE3347/2015-15 podle
vykonatelného usnesení Okresního soudu v České Lípě č.j. 38C249/2013-50 ze dne
06.11.2014
a vykonatelného usnesení Okresního soudu v České Lípě č.j.
16D719/2010-24 ze dne 08.02.2011
k vymožení povinnosti povinné Zdeňka
Řeháčková, bytem Špálova 2887, Česká Lípa,
dat. nar.: 30.05.1940
zaplatit
oprávněné Hana Nykodýmová, bytem Jižní 1742, Česká Lípa, dat. nar.: 30.07.1958,
práv. zast. advokátem Mgr. Petra Krnošová, advokát, se sídlem Arbesova 409/6,
Česká Lípa, PSČ: 471 01, IČ: 44592914, pohledávku v částce 206.322,50 Kč
s přísl., náklady oprávněné a náklady exekuce, vydává toto usnesení o nařízení
dražebního jednání

DRAŽEBNÍ
I.

VYHLÁŠKU

Prvé dražební jednání se koná
dne 1.3.2017 ve 14:00 hodin
v sídle Exekutorského úřadu Sokolov, Loket, Zahradní 328, PSČ 357 33.
Bližší informace o nemovitosti podá Helena Činčerová na tel. 352 350 260,
e-mail: cincerova@eusokolov.cz.

II.

Předmětem dražby jsou členská práva a povinnosti Ivany Blažejovské,
nar. 11.4.1959, Huťská 950, 471 14 Kamenický Šenov, v družstvu Okresní
stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738/5, 470 01 Česká
Lípa, IČ: 00005622, zapsaném v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. DrXXVI 320, (oddíl DrXXVI vložka
320) spojené s právem užívat byt:

Jedná se o bytovou jednotku nacházející se v 7. nadzemním podlaží (NP)
bytového domu č.p. 2887. Jde o typový panelový bytový dům o 8 NP s jedním
podzemním podlažím (PP). Dům byl dle vnějších znaků postaven cca v roce
1985. Dům je udržovaný s pravidelnými opravami a údržbou s výtahem. Z
hlediska technického vybavení má dům veškeré dostupné inženýrské sítě.
Bytová jednotka č. 2887/88 o velikosti 1+1 se nachází v 7.NP daného
bytového domu, který má celkem 8NP a 1PP. Podlahová plocha bytu je 43,0
m2.
K bytové jednotce náleží spoluvlastnický podíl ke společným částem
budovy č.p.2884, 2885, 2886 a 2887 a pozemcích p.č. 5750/35, 5750/36
5750/37, 5750/38.
Dům je situován v městské části České Lípy - sídlišti Sever
(severozápadní část města). Okolní zástavbou jsou převážně bytové a
obchody. Jedná se o lokalitu v nedaleko od centra města. Dopravní spojení
do centra města je dobré a dostupné. Parkovací možnosti u domu jsou
omezené. Z hlediska polohy domu v obci je tato příznivá. Z hlediska
technické infrastruktury je tato lokalita kompletně zainvestovaná.
III.

Výsledná cena dražených nemovitostí je 420.000,- Kč.

IV.

Výše nejnižšího podání činí: 280.000,- Kč.

V.

Jistota činí 28.000,-Kč. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do
pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 1669033028/5500,
variabilní symbol 2515, specifický symbol – rodné číslo dražitele, jdeli o fyzickou osobu, nebo identifikační číslo, jde-li o právnickou
osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy,
bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního
exekutora také došla.

VI.

Příslušenství nemovitosti, kterého se exekuce týká: definované dle
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (§ č. 510, § č. 511 a § č. 512).

VII.

Známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva,
která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nejsou.

VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím
dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po
uplynutí lhůty k podávání návrhů na předražek. Byl-li však podán takový
návrh, vydražené nemovitosti s příslušenstvím, lze převzít dnem
následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o
předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s
příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li
nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se
stává vlastníkem
vydražených nemovitostí spříslušenstvím, nabylo-li
usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni
jeho vydání.
IX.

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu,
aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu
exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní
exekutor upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce

přihlíženo.
X.

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovitostem nájemní právo či
pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru
nemovitostí, které není uvedeno ve dražební vyhlášce, nejde-li o
nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení nebo
oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo u exekutora
oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem
nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

XI.

Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění, a další věřitele povinného, že se mohou domáhat
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce (výkon
rozhodnutí), jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního
jednání a přihláška bude obsahovat náležitosti podle §336f odst. 2 a 3
o.s.ř. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství
nebude uvedena, se nepřihlíží..

XII.

Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění, a další věřitele povinného, že mohou popřít
přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny
a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle §
336p odst. 1 o.s.ř., nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení
rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o
jednání učiněným později se nepřihlíží.

XIII. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší
podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené
nemovitosti.
XIV.

Poučení:

Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovité věci předkupní
právo nebo výhradu zpětné koupě, že ho mohou uplatnit jen v dražbě jako
dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné
koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo
vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo vlastníka stavby
k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo,
která udělením příklepu nezanikají.
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§336c odst.5
o.s.ř.).

Tato dražební vyhláška se doručuje:
1) oprávněné,
2) povinné,
3) Ivana Blažejovská, nar. 11.4.1959, Huťská 950, 471 14 Kamenický
Šenov,
4) bytovému družstvu: Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa,
Barvířská 738/5, 470 01 Česká Lípa, IČ: 00005622,
5) krajskému soudu vedoucímu obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad
Labem, Národního odboje 1274/26, 400 92 Ústí nad Labem,
6) Finanční úřad v České Lípě, Pátova 2892, 47043 Česká Lípa,
7) OSSZ Česká Lípa, Bezručova 3015, 47030 Česká Lípa,
8) Městský úřad Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, 47001 Česká Lípa,
IČO:00260428,
9) zákonnému zástavnímu věřiteli: Ministerstvo financí, Letenská 525/15,
118 00 Praha 1 - Malá Strana, IČO:00006947,

10)

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 4/2020, 13000 Praha 3,
IČO:41197518,
11)Katastrální úřad pro Liberecký kraj,KP Česká Lípa, Střelnice 2956,
47001 Česká Lípa.
V Lokti dne 13.12.2016
Za správnost vyhotovení:
Helena Činčerová
pověřená soudním exekutorem

Mgr. Miloš Dvořák, v.r.
soudní exekutor

podatelna@eusokolov.cz
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