
Závady' l(teré prodeien] nenolitoýi ! draŽbě nezan iknou' .isou věcná břen]eía, o íichž to s!ano\'i z']áštní předpisv,
nájem bytu a dalši \'ěcná břemcna a tájemnípráva. u nichž rájem společnosli vyžaduje. aby nemoviiost zatěŽolala i

nadále ($ ]]6a odSt' l písm. c) o's'ř')'

VI]I.
VydraŽitelje oprávněn převzít rydlažellou nemolitost s přk|ušenstýínr d|enr následLÚícin po qldání !Š1esení o
přiklepu' o tonl je \'ydraŽite] povinen ryrozumět €xekulora' vydraŽilel se srává vlaslníken vydraŽených ne]novitos1i
s přislušenývim' nabylo_]i usnesení o příklepu právní moci a zaplatil_li nej!]]šši podáni. a to ke dni \]dáni usnesení o
příklepu ({ 336lods!. 1a 2 o's'ř.)''

1X.
Exekutor lyzýVá opráuěného. ty. kdo přistoupi]i do řízeni jako další opÍávněni. a osknri věřitele povinného. kteři
přihlásilj nebo Podle 'ýroku 

Ix' toholo usreseni přihlásí u podepsaného soudního exekttora své pohlcdávb za
povinným' aby sdčlili cxekutorovi. zda žádaji zap1aceni svých pohledávek' NepoŽádaji_li o zaplaceDi před zahájeníni
draŽebního jednání. může v)'dražitel dhh povinného 

'1rč; 
nim převzíi. Převzetím dluhu nasloupi r]'dtaŽitel na mjsto

povinného; souhlas věřj|ele se přitofi ne\yŽaduje' JeJipohledáVka' do niž nasloupi]rydmŽilel místo povinnéhojako
dluhik' zajištěna záíavním plávem na prodávaných nemovitoÍech. působizáslavní právo nčirfdraŽiteli.

x.
Exel_utor ly4h'á kaŽdého' kdo má pláÝo' keri ncpřipouští draŽbu (.s 267 o.s'ř.), abyje up]aínil u soudu a aby takové
uplatnění práva p.okázal ncjpozděj; před zahájení dražebního jednání' a upozonňuje' že jinak kjeho právu nebude
při ptoveden í ýkonu ro7hodnutí přihlíŽcno

xL
Exekutor upozorl'ilje osoby' kreré nEji k ncmovitosti předkupni právo' Že je ]Íohou uplaliil jen v dražbě jako
draŽitelé' Udě]enÍn příklepu předktrpníplávo zaniká' Hodlá_liněkdo uplatnii přidraŽbě Své předkupn pro!o'muíje
prokázat nejpozději před zahájenínl dlaŽebního jednání' Exekutor ještě před zahájen'nr vlaslni dražby rozhodne
usnes€nínr. zda předl'upni právoje prokázáío' Protitomuto usnesení není odvoláni přípLlíné'

P o ll č e n i: Protitomuio usnesenímohou poda! odloláni oprávněný' d' kdo do řízeDi přisLoupilijako dalši
opňvněíj, poviníý a osoby, kieré mají k nemovitosti předkupniprá!o, věcté právo nebo tájemíípÉvo, a to do l5
dnů ode dnejeho doručeníke (Íajskánu soudu V HradciKrálové pros1řednicNíIn podepsaného exckutora odvolání
ie| ptoti výrokun I.' ]I.. vl'. vlII . x'. x'. X1 nebo XI]' tohoto usnesenj nenj přip!ýné

V Pfaz€ dn€ 22.10.2010
JUDr. Nlarce1 smékal. v-ť.

Za s'|áýhaý ý!holaýe hi:
Mg' Terc:a Ki|t|efuýá

DraŽební whláška se doruču]e: lx oprávnčný, 1x dalši oprávněni, 1x povinný' ]x nanŽe] povinného' lx osoby s
předkup!ím práÝem. věuýnr právem' náiemniň pÍávem. lx osoby. kleré přil ás]ly Ý}mahatelné polrlcdávky. lx
osoby' které Přih lás i]]r pohledávlq Zaj išlěné zástavnim právenr' l x fi nanční ílřad' l x obecní úřad (qvěsit na úředn í
desku)' 1x orgán ossZ' lx zdra\otn í poj išťovna' lx kalasťální úřltd' ]x obecni úřad obc€ s ro^iřenou působnosťí. v
j elrož oblodu.je nen]ovitosl (vyÝčsit na úředn í desk!). l x !]věšen í na úředni desce
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