Cislo jedna.í: 124

Ex

10704/08.153

UsNESENÍ
JUD|' ondřej M.reš, LL'M', Lrekurc|ský úřad Litoněřic€,
6,

Novobranská 20,412 0] Litorněřice, pověřený kprovcdeni

exekuce, které vyda] dne 8'10'2008 okresnj sold v Donaž]icích pod č.j' 7 Nc 2907/2008 -

exekuce v Usles€nÍ o nďiz€ní

LADTSLAV DlRo' NÁM'sVoBoDY 61, 345,13, KoLo\TČ, nal'26'08'1962, IČ

na návrh

opláv!čnó|o:

pro 26 061,00

73714682, aďesa plo dolučování Švédská43, 15000' hana 5
PRoLUX consu]Úng lnt' s'í.o', Váchvské nálr' 819, 11407, Praha 1, ]Č 26731908, zast'
JLrDr' s|anis]av Zenáhlík' advokát, Nánr. 3l.věha 17 a 18, 7|]502, ot.okov]ce

Kčs příďušensNÍm

vydává

o

usnes€ní

nařízení dalšíhodražebníhoJ ednání

1DlaŽbanemovÍostíuvedenýchvboděr]ajejichpřis]ušenstvísekonádne05.06'2012v12:00hod,vaukčDísíni
společnosti Na{os a's., Holečkova 31, Přaha 5 - Košíře'

Záj€mci

o koupi dŤažených nernovitostí se registrují 15 minut před začátk€m dŤažebníhojednání na recep.i

společnosti Na{os a.s. na shora uvedené adrese.

j]' PředměreJÍI dJaŽby jsou t},to nenovitostia jejich přís]ušenství:

pozaěk !Ťóéný r

]I]' Výs]edná cena draŽených nenovitostí či.i]a při př\,.ní draŽbě dne 1,1'06'20] ] částku 109'000,. Kč'
336nr odst' 3 o's'ř' ve ýiši po]oviny YýS]edné ceny

NejnižšípodánÍ v dálší!1 d.ažebnírn jednání se stalovÍ podle 0
54.500,.Kč.

IV' Výšc jis1oly 5€ učuje v částce 5.000,. Kč. Zájemci o koupi d.ažených nenovitostí jsou povinDi zaplatjtjistotu bud,
v hotovosti v aukčni síni spo]ečnoíiNaxos, a's'' Ho]ečkova 3], P]aha 5. Košře před začátkem d]aŽby, v kance]áři
soudnfto exekurolá v sídle Exekutorského úřadu Novob|anské 20,412 ot Litomčiice, nejpozději do dne konání
dražebníhojednání nebo bezhotovosmí platbou na účetsou.lního exekutola č.ú'l215887454/0300, vedenÝ u ČsoB' a's',
vařiabilní s}mbo| 1070408' K platbě ná účctsoudnjho exekutola lze přih]édnout pouze tehdy, bylo'li před ZahájEnín
dtažebního jedn.iní zj1šrěno, že na účctsoudnílroexekuto.d tdké doš]a'

ostatlí části tohoto usneseni o nďízení dalšího dražebního jednfuí zůstávají v platnosti podle dražební lThlášky
č.j. 124 Ex 10704/08.82 z€ dn€ 28.04.2011.
Poučení: prot] tomuto usneseni je možlo podat odvo]ánÍ ke lšajskénu soud v Plzni do ]sdnů od j€ho doručení
prosřednictvím soudjll1o exekuto.a JLID|' onďeje Mareše, LL'M., Exekutorský Úřad Litoměřice, se síd]em
v LÍoměřiciů. Novob|ánská 20. PSČ 412 01.
P|oti tomuto usneseni mohou podal odvo]ání jen opréměný, d kdo přistoup1li do řízení jako dá]ší op.ámění,
povinný a osoby' ktcř nrají k nemovitosti předkupní plávo' věcné píávo, .ebo nájemní právo' odvolání jen
pror1 bodiu!1 I', ]I., neni přípusn]é'

V Litoměřicíc]r dne 18'4'2012
Órisk úřední|jÓ

ru,nka

''

vyiizljc: vrbenský Vlas!mi]

za Spránost v'vho tovení: Nlichae]a Něncová

zveřejněno na úř. descé a na
Sejmuto:

Úřad méstyse Ko|o"á\P "ť'.il,1lj''.i1
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