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ném. Svobody 1141,739 63 TÌinec

Ó1.: t+zZt t O8 I 3 649 40 I 7 524

Finanèní úÍad v TÍinci v souladu s ustanovením $ 73 odst. 7 zitkona é.337/1992 Sb., o spróvé daní
a poplatkù, ve znéní pozdèjSích piedpisú azapouiití ustanovení $ 336b zitkonaé.99/1963 Sb., obóansk;f
soudní iód, ve znéní pozdéjSích piedpisù (dóle jen OSR), oznamuje, nazilkladé pravomocnly'ch exekuóních
pííkazù na prodej nemovitostí ój.:57570/02/36492215028 ze dne 2002-07-25 a éj.: 7029104136492215731
ze dne2004-Al-27

k o n ó n í

opakované draZby nemovitostí,

kteró se uskuteóní na Finanèním úÍadè v TÍinci v místnosti ó.106 (pÍízemí budovy)
dne 21. Ííina 2008 v 08:30 hodin.

Z6pis drùitelú bude probíhat od 08:00 do 08:25 hodin téhoZ dne v místnosti ó. 106.

Piedmétem draiby jsou nemovitosti (budova a pozemky) zapsané na LV é. 1,723 a LV ó. 186 pro
obec a katastrólní '(tzemí Ropice:

BUDOVA
obec óíslo budow zp.wuùití I na parcele

Ropice è.p.381 bvdlení | 573

POZEMEK
parcela uimèra (m') druh pozemku

573 t46 zastavènó plocha a nidvoÍí
54u2 3743 zahrada

Celkorri nonis :

Nemovitosti se nachiízejí v blízkosti nhdraùí ÒD a mezinàrodní silnice E 75, v katastrólním územi
Ropice, v obci Ropice. Jednó se o stavbu rodinného domu óp. 381 s pÍíslu5enstvím (klimatizace, éistièka
odpadních vod) a z pozemkú. Nemovitosti jsou pÍístupné po zpevnéné komunikaci. Zveiejn;ich sítí je
napojení na rozvod plynu, elektrickou sít' a veiejnlf vodovod.

Rodinny dùm je samostatnè stojící zdénà stavba s jednou bytovou jednotkou, piízemní,
nepodsklepenó, s plnè stavebnè upravenlfm púdním prostorem pod valbovou a polovalbovou stÍechou.
Rodinn;i dùm óp. 381je neobydlen.

DalSí informace o draíené nemovitosti, o znaleckém posudku, apod. lze získat na Finanóním úÍadé
v Tiinci, v úÍední dny tj.: pondélí a stÍeda od 08:00 do 14:00 hodin, vymóhací oddélení, I. poschodí ó.dv.
204 nebo telefonicky na tel. ó.: 558 382 335.

Vfslednó cena nemovitostí stanovenà v souladu s ustanovením $ 336a OSR a rozhodnutím
Finanóního úÍadu v TÍinci éj.: 16961105136494016326,byla uróena óóstkou 4.150.470,00 Kè.

Na nemovitosti bylo zji5téno zksfavnípróvo pro Òeskomoravskou stavební spoiitelnu, a.s., k zaji5téní
v5ech pohledóvek s piíslu5enstvím a ztvady, které prodejem draZbou nezaniknou, vécné bÍemeno cesty pro
LV ó. 391 a vècné bÍemeno vedení kanalizaóního potrubí.

VySe nejniZ5ího podóní éiní2.075.235,00 Kè ($ 336m odst. 3 OSÈ.).
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Draiebnijistota 100.000,00 Ké musí byt uhrazena na úóet Finanèního úiadu v TÍinci nejpozdèji do
16.ííjna 2008 na óíslo úètu 35-8762178107rc vedeného u Òwg vOstravè a to pÍevodem z úótu nebo
sloZenkou. Variabilní symbol je u fuzické osoby RÒ, u próvnické osoby IÒO. Konstantní symbol je I 148 pii
úhradé pievodem zúéttt, a 1149 pÍi úhradè sloZenkou. DraZební jistotu lze téL uhradit v hotovosti do
pokladny Finanóního úÍadu v Tiinci do stanoveného termínu ataké i v den konóní draíby do 08:25 hodin.

Finanéní úÍad v TÍinci upozorÈuje, Le pii ronrrhu podstaty se ,mohou ti, kdo do Íízení piistoupili jako
dal5í opróvnèní a dal5í véÍitelé, domóhat uspokojení jinfch vymahateln;fch pohledóvek nebo pohledàvek
zaji5tènlich zàstavním próvem, kdyZ pro tSrto pohledóvky nebyl naiízen vykon rozhodnutí, jestliZe je pÍihlósí
nejpozdéji do zahíjení draZebního jednóní a jestliZe v pÍihlóSce uvedou r"-iSi pohledóvky s pÍíslu5enstvím
a prokríàili je piíslu5nfmi listinami. K piihlóSce, ve které nebude uvedena qf5e pohledóvky nebo
piíslu5enství, se nepÍihlíZí.

Finanéní úÍad v TÍinci vyzi,v^ dal5í opróvnéné a ostatní véÍitele, kteÍí poZadují uspokojení svych
pohledóvek pii rozvrhu podstaty, aby sdèlili, zda Léúají zaplaceni sqfch pohledóvek. NepoZódají-li
o zaplacenípied zahíjením draZebního jednóní múLevydraiitel dluh pievzít.

Finanóní úÍad v TÍinci vyr!,véL tímto v5echny osoby, aby uplatnéní pÍípadnlich próv, kteró
nepÍipouStèj í draùbu (S 267 OSÈ.), uplatnili u Finanéního úÍadu v Tíinci a aby takové uplatnéní próva
prokîzali nejpozdèji pied zahiljením draíebního jednóní. Pozdní uplatnèní takoqfch pr6v jii: nemùZe b;.it
uplatnèno na újmu vydratitele.

Osoby, které mají k draiené nemovitosti pÍedkupní próvo, mohou je uplatnit jen v draZbè jako
draiitelé a udélením piíklepu piedkupní pr6vo zanikà,

Draùby se mùZe zuèastnit pouze registrovanf draZitel, kterli do zahîjeníjednóní zaplatil draZební
jistotu. Fyzickó osoba star5í 18 let múZe draZit osobné, svou totoZnost osvèdòí prùkazem totoZnosti, nebo
prostÍednictvím z4stupceljehoZ plnà moc byla úÍedné ovèÍena. Za préwnickou osobu draàí osoby uvedené
v $ 21, $ 2la a $ 2lb OSR, které své opróvnéní musí prokózat listinou, jeibyla úÍedné ovéiena, nebo jejich
zóstupce, jehoZ plnó moc byla tal<téi.úÍedné ovéiena.

Prubéh Craàby se iídí draZebnírn Ìódern, ktery L,ude k dispoziei v draZební místnosti.
DraÈitelé jsou vazríni sqfmi podríními, pokud nebylo uòinèno podóní vy55í a nebyl udèlen piíklep.

Cena vydraZené véci není omezena ustanoveními cenou-ich pÍedpisù.
Spróvce danè udélí pÍíklep draZiteli, kterj uóiní nejvy55í podóní. VydraZitel je povinen uhradit

zbyvaiící èóst nejvy55ího podaní ve lhùtè stanovené spróvcem dané v rozhodnutí o pÍíklepu. Na nejvySsí
podóní se zapoéte vydraZitelem sloZenó j istota.

Nezaplatí-li vydraLitel nejvyS$í podóní aniv dsdateèné lhùté, kterou mu spróvce dané uròí, rozhodnutí
o pÍíklepu se marnlim uplynutím dodateóné lhúty 2ru5í a spróvce danè naÍídí dal5í draZební jednóní.

Pokud nebude v draZbé uèinéno ani nejniZ5í podóní, spróvce danè draZebníjednóní ukonèí.

Pouèení:
Proti této draíební vyhló5ce mùZe podat odvolóní jen daiovy dluZník, ti, kdo do iízení píistoupili jako

dalÉí opróvnéní a osoby, které mají k nemovitosti pÍedkupní próvo, vècné próvo nebo nójemní próvo a to ve
lhútè 30-ti dnú ode dne jejího doruóení písemné nebo ústnè do protokolu u podepsaného spróvce dané.
Odvolóní jen proti vfrokùm uvedenlfm v $ 336b odst. 2 písm. a), b), 0, h) ai: l) není piípustné. Podané
odvolàní nemó odkladnú úóinek.

V Tiinci dne l. 26ii2008 r
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