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r. DnaŽpnNÍ vynlÁŠru
DraŽba nemovitostí uvedlr".t uto.,tor,o řui; ffir* JJ"*: j#:':T#:1 

: 

r;,!Í{.'v 
1 3. 00 h od. v draŽe bní sini

II.

Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

Ideál.spoluvlastnickÝ

inl,ffiffi*ffilrutrfŤffii{lťiffi
iII.

*:'::ÍÍjff*H"n:;i:Tx 
fi;ff;ť!Í]#"*";' "n"rakter organizována. BliŽší info jsou dostupné ze

{#:iťi#*,!r?i,'M:-;#,;i*:;Ii#:!3Í:;:.:#.!);";,,:;;:";;
Výsledná cena dražené nemovitosti čini;
300.000,_ Kč.



V.

H]ř:T:Íilff;:H;,il:n?ili1řffiTffi',ffii:J,'i""*' a jejího přislušensrví. práv a jiných

VI. 200.000,_ Kč.
VýŠe jistoťy pro draŽbu nemoviíostí ad [l.se určuje v ČásÍce 30.000.- Kč. Zájemcí o koupi drďenÝch
nemovitostí jsou povinni zap'atit j;'t"t" piJarrzu'"u V.hoÍovosti 

" 
ilň;;J;ildu Plzeň_město nábo

na účet tohoto úřadu, vedený u sú'b;"k 6ž, ;"i'r'l o*" 4200024080/6800, v.s. 132611.
K platbe na účet exekutora,lze přihlédnout jen tehdy. byloJi před zahájením draŽbv
ffi ,:j#::l1.r*r;***;:lul'.'"ffi :Í'''ffi T:lf iilH',l.r#:.ni::lrl;pravoJe prokázáno. Proti tomuto rozhodn",i 

"."r"o,rří'"j opravný prostředek.
vII.
Práva. spojená s nemovitostí; nebyla zjištěnaZávady spojené s nemovitostí 

^ 
ia;^iíři*e prodejem nemovitostí draŽbě nezaniknou: nebyly zjištěny.

vm.
Závady. které prodejem nemovitosti v draŽbě nezanjknorpředpisy. nájem bytu a další věcná ur...", 

"'"ii.i"]'-]il' 
věcná.břemena. o nichŽ to stanoví zviáŠLní

nemovilost zatěŽovala i naaale a;eanJ se;'ů; #ffi;i"'iTf;l n''n' zájem společnosti 
'r'zuauj..luí

x.
li]}j!,.b^lo: "!.len lomu. kdo učiní nejq šŠi podrini.
ý !wli1Lllel -;e opravněn ořevzít l7draŽenou n.aouirn.,

fiil:i!': Til'it3j'l1''ť ffř't"íJť::á'#'",J*[T{i''+;'T:!r',:i ťJH#ii"jffin'ůJi;:"#
podríní, a to ke dni lydríní rozhódnu'l 

" 
p,ii.r.o"'' 

- yrrrr'iepu nabylo právní moci a zaplatilJi nejvyšší

X.

ilirti*ll:i:';illf'"1;,i.1iTilx;,i:';'ffui;'ono| oprávněný. ti. kdo do řízení přistoupili
nebo pohledávek zaiiŠtěnvch zástavnrim;;;;;.;fifi:",,::.i:9]i!i:il';ř;'ffilffill.*'-:přihlásí nejpozdeii ao zaláieni.a-*u"ir'"-;.j"á"'-l.ť,llr. 

" ori,iraa.. ,'.a"'"'"jsi'p'otrt.aauty a ,e.'iiroffiffil:lJiffJ:!ll"!j".o;;1u;';;J'lilili: fljli'u*n. vnichŽ 
''je,]"tr!ža"t, nebo jejího

XL

il'lH::ilr;;#ill:'":1"j::ih9 a v'.kao nristoupiii do řizení jako další oprávnění. a ostatni věřitelé
zaaa.;l zapraceni š*' ilť:l"eni 

svých pohiedávek při rozvrhu podsá': #ň.d"rovi sdělili, zda.una;.ni'il J,uziň;il;].1""*'iilil"";il;i:1;'ř',iJJil:i:xT:[h1;5::Íóil'" zaplacení přecl

xII.
Soudní exekulor vyzyvá kaŽdého' kdo má právo. kreré nepijpouŠlí draŽbu {$267 o.s.ř.). aby je uplatnil u
soudu a aby takové uplatnění 

Ti:roud.:;i';"),,].i' 'ii; 
zahájenim draŽebniho iedná' 'ze';tnak k jeho právu nebude při provedení 

"1'r.*u ,oíožn u,, o,ihl,r.no. - ní a upozorňuje,



Í-

xn.
Soudní exekutor upozorňuje osoby. které mají k nemovitosti předkupní právo. že je mohou uplatnit jen

v dražbě jako draŽitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soudu v Plzni do 15ti dnů odjeho
doručení prostřednictvím soudního exekutora Mgr. Martina Tunkla, Exekučního úřadu
Plzeň-město, se sídlem Palackého nám.28, Plzeň.
odvolání jen proti ýrokům označeným v dražební vyhlášce I._m'' v[.' IX._XIII. není
přípustné.
Soudní exekutor v souladu s ust. $ 52 odst. 1 ex. řádu ve spojení s ust.$336c odst. 3

občanského soudního řádu lyvěsil dnem rrydaní draŽební lyhlášku na úřední desce

soudního exekutora. Tímto žádá obecní úřad, v jehoŽ obvoduje nemovitost, aby
lyhlášku nebo podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě oblyklým

V Plzni dne 11.12.2013
Mgr. Martin Tunkl
Soudní exekutor

otisk úředního razítka


