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V d dickém ízení po z staviteli Št pánu Berkovi, r. . 380814/444, posledn bytem V esovice 10, vedeném
Okresním soudem v Hodonín pod sp. zn. 31D 109/2009, za ú asti:
1. Vladimíra Roz inská, nar. 16. 12. 1963, B. N mcové 323, 683 33 Brankovice,
2. Martin Roz inský, nar. 14. 11. 1985, B. N mcové 323, 683 33 Brankovice,
3. Marcela Roz inská, nar. 30. 9. 1993, B. N mcové 323, 683 33 Brankovice,
se k žádosti Mgr. Pavlíny Zugárkové, notá ky jako soudního komisa e se sídlem v Kyjov , Jungmannova
24/32, sp. zn. Nd 56/2009, vydává za ú elem likvidace d dictví zpen žením majetku z stavitele (§ 175u
odst. 1 o. s. .) tato

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
podle § 76 odst. 2 zákona . 120/2001 Sb., exeku ního ádu, v platném zn ní

I.

Dražební jednání se koná dne 19. 9. 2012 ve 13,00 hod. v sídle Exekutorského ú adu Hodonín,
v Hodonín , Velkomoravská 1.

II.

edm tem dražby jsou pozemky parc. . 284/100, 1851/16, 1851/60, 1851/100, 1851/164,
1908/174, 1908/230, 1908/240, 1912/31, 2382/22, 2458/293, 2459/45 a 2459/132 zaps. na LV 284 pro
k. ú. a obec Ježov u Katastrálního ú adu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovišt Kyjov.
Shora uvedená nemovitost bude dražena s p íslušenstvím a sou ástmi jako jeden celek.

III.

Cena p edm tných nemovitostí v etn p íslušenství byla zjišt na na základ znaleckého posudku
Ing. Karla Foukala ze dne 11. 7. 2012, . j. 2353-25/2012. Výsledná cena byla stanovena ástkou
31.490,- K .

IV.

Nejnižší podání se stanoví ve výši dvou t etin výsledné ceny nemovitosti v etn p íslušenství, práv a
jiných majetkových hodnot pat ících k dražebnímu celku, tj. 20.993,- K .

V.

Výše jistoty se ur uje ástkou 8.000,- K . Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni složit
dražební jistotu do zahájení dražebního jednání v hotovosti u nadepsaného exekutorského ú adu nebo
na ú et soudního exekutora . 243299369/0300, vedený u SOB, a. s., variabilní symbol 512999.
K platb na ú et lze p ihlédnout jen tehdy, bylo-li p ed zahájením dražebního jednání zjišt no, že na
et soudního exekutora také došla.

VI.

Výše minimálního p íhozu se stanovuje ve výši 1.000,- K .

VII. K zaplacení nejvyššího podání se stanovuje lh ta jednoho m síce, která po ne b žet právní mocí
usnesení o p íklepu. Nejvyšší podání je t eba zaplatit na ú et soudního exekutora uvedený v bod V.
nebo v hotovosti v sídle exekutorského ú adu.

VIII. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s p íslušenstvím, nabylo-li usnesení o
íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu.
Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodate
ur ené lh , soudní exekutor na ídí op tovnou
dražbu.

V Hodonín dne 1. 8. 2012

Mgr. Kate ina Skoupá
soudní exekutor

