Číslo jednací: 120 EX 11235/08-95

Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01
Klatovy, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresní soud v České Lípě
ze dne 22.10.2008 č.j. 9 Nc 8581/2008-4,
proti povinnému:
RENATA BANDYOVÁ, PETRA BEZRUČE 180, 47103, KRAVAŘE,
nar.21.03.1972
na návrh oprávněného: ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 14000, Praha 4, IČ 27232433, zast. JUDr.
Daniel Volopich, advokát, Vlastina 23, 32318, Plzeň
pro 13 146,00 Kč s příslušenstvím
vydává

usnesení
o nařízení dalšího dražebního jednání
I.
Dražba nemovitostí uvedených v bodě II se koná dne 03.05.2011 v 11.00 hod. v sídle Exekutorského úřadu
Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy.
II.
Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:

Jedná se o podíl objektu v obytné zóně obce Pertoltice pod Ralskem, okres
Česká Lípa. Samostatně stojící objekt je podsklepený se dvěma NP. Objekt
je rozdělen na pět samostatných bytů.
Pro úplnost uvádíme, že další pětina nemovitosti bude dražena dne 03.05.2011 v 10:30 hodin.
III.
Výsledná cena dražených nemovitostí činila při první dražbě dne 18.08.2010 částku 36.000,- Kč.
Nejnižší podání v dalším dražebním jednání se stanoví podle § 336m odst. 3 o.s.ř. ve výši poloviny
výsledné ceny nemovitosti, to je
18.000,- Kč
IV.
Výše jistoty se určuje v částce 1.000,- Kč . Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit
jistotu před dražbou v hotovosti u Exekutorského úřadu Klatovy nebo na účet tohoto úřadu, vedený u
Československé obchodní banky, a.s., pobočka Plzeň, číslo účtu. 214740944/0300, v.s. 1123508.

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání
zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.
Ostatní části tohoto usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání zůstávají v platnosti podle
dražební vyhlášky ze dne 02.07.2010.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ke Krajskému soud v Ústí nad Labem –
pobočka Liberec do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím soudního exekutora JUDr.
Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, sídlem Za Beránkem 836, 339 01
Klatovy.Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávněný, ti kdo přistoupili do
řízení jako další oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné
právo, nebo nájemní právo. Odvolání jen proti bodům I., II., není přípustné.
V Klatovech, dne 9.2.2011
Otisk úředního razítka
____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:

