č.j. 061

EX 9071/09-175

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Pekáreko Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem U Stanice 4l1|,162 00
Praha6 - Liboc, pověřený provedením exekuce nazákladě usnesení, vydaném Obvodním soudem pro Prahu
6 ze dne 25.0L.2010, čj. 38 Nc 782712009-16, rozhodl ve věci exekuce oprávněného: 1/ Bílková Ada,
bytem Koulova 13' Praha 6, práv. zast. advokátem Mgr. Miroslav Faměra' se sídlem U Stanice Ill4,Praha 6,
PSČ: 162 O0;2lBilekKajetán, bytem Koulova 13, Praha 6,práv. zast' advokátem Mgr. Miroslav Faměra' se
sídlem U Stanice 1l/4,Praha 6, PSČ: 162 0O, proti povinnému: Bílek Jiří, býem Čs' Armády 601123,Praha,
IČ: 6127 47 47 , nar ' 17 .1 1 .1963 , pro 636.500,_ Kč s příst.

takto:
I.

Dražebníjednáníse nařizuje na20.2.2017 v 10:00 hod. do sídla Exekutorského úřadu Praha 10 na
adrese U Stanice lll4.Praha6.

III.

Předmětem dražby je:

-

spoluvlastnický podíl povinného ve qÍši1/6 na nemoviých věcech (dále jen,,nemovitost"), ato:
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Dřevěná chata je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaná na mírně
svažitémterénu na okraji chatové oblasti. okolní zástavbu tvoří rekreačníchaty. Centrum obce Chyňavaje
ve vzdálenosti 3 km. Přístup ke stavbě je možný po nezpevněné polní cestě.
Rekreačníchata č.e. 901 byla dle odborného odhadu postavena přibližně v roce 1960. Objekt je
nepodsklepený s jedním nadzemnim podlůim, ve kterém se nachází vstup, chodba, WC' veranda, kuchyně,
a 3 místnosti. Zastavénáplocha čini 49,60 m2, uŽitnáplocha 42,20 m2.
Plechová sťecha má sedlový tvar, krov je dřevěný. okna jsou dřevěná se zdvojeným zasklením,
vstupní dveřejsou dřevěné. Venkovní stěnyjsou natřené.
Uvnitř je chata obložena dřevěnými palubkami, podlahy jsou pokryté PvC či dřevěnými palubkami.
Výápění je lokální na tuhá paliva, ohřev teplé vody není proveden. Vnitřní vodovod anikanalizace nejsou
provedeny. Taktéžplynovod není proveden. V chatě je kompletní rozvod světelného proudu (230v) a
zásuvka motorového proudu (400V). Bleskosvod není instalován. V chatě je splachovací WC.
Prvky dlouhodobé životnosti stavby jsou zatímv dobrém technickém stavu' ovšem prvky krátkodobé
životnosti vykanjí známky zýšenéhoopotřebení. Dalšípřipomínlry existují spíšev rovině estetické
v oblasti obnor,y maleb a nátěrů, které přestože jsou funkční,již neodpovídají nárokům současného
standardu.

IIII.

Dražebnijistotu ve výši 14.000,- Kč jsou zájemci o koupi dražených nemovitostí povinni zaplatit
před vlastní dražbou nejpozději do 19.2.2017 na :účetvedený u Raiffeissenbank a.s.' čísloúčtu:
5011020552/5500' variabilní symbol: rodné číslonebo IČ, specifický symbol: 2099071r. Složená
jistota musí bý na účetexekutora připsána nejpozději do 19.2.2017. Zájemce o koupi dražených
nemovitostí je povinen prokázat zaplacení jistoý před zahájenim dražby.

Iv.Vostatníchbodechzttstávádražebnívyhláškazedne12.2.2015,čj.061EX9071/09-80,
nezměněna.

odůvodnění:
Exekutorský úřad Praha 1'0' ze dne 12'2'2015'
Usnesením soudního exekutora Mgr. Jana Pekárka,
spoluvlastnického podílu povinného' a to
čj. 061 EX9O71l0g-áó, uytu naÍizena dražíavýšespecifikovaného lyhlášce odvolaní a zároveřl' i návrh na
p.oti dražební
na I.4.20I5. Vzhledem ktomu, z" pouin,-,y páaat
ze dne 2O.32ol5,čj.061 EX9O1|l09-115, odročil
zastaveniexekučního Íizení,soudníexekutár urn"."nín'
soudu pro Prahu 6 ze dne 1'6'2015' čj' 38 Nc
draŽebníjednání na neurčito. Usnesením obvodního
.78z,712009-46,byl zamitnut návrh povinného na úplnézastaveniexekuce. Toto usnesení nabylo právní moci

dne30'10.2015.UsnesenímMěstskéhosouduvPrazezedne1.I.5.2016,čj.16Co169120|6-169,bylo
061 EXgO71lo9-80 (dražebnír'ryhláška)' Toto
potvrzeno usnesení soudního exekutora ze dne 12.2.201'5,čj.
usnesení nabylo právní moci dne 19'i0'2016'

VsoučasnédobějejiŽp.u'o.o.něrozhodnutojakonávrhupovinnéhonazastaveníexekuce,takio
soudní exeťutor stanovil noý termín dražebního
odvolání povinného proti dražebr'i ,.yr'lasc", a proto"

jednání.

Poučení:Proti tomuto

usnesení n e n

í odvolání přípustné'

V Praze dne20.12.2076
Mgr. Jan Pekárek, v.r., soudní exekutor
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Za správnost r,yhotoveni

Mgr' Alice Elbelová
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