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Věc: Přípis k zaslané dražební vyhlášce
Vážení,
ve stejné zásilce, jako tento přípis, je Vám zasílána dražební vyhláška č.j. 054 EX 896/09 - 152 ze dne
12.11.2015, kterou Vám adresujeme zejm. jako jednomu ze subjektů povinných k doručování dle
občanského soudního řádu. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte na výše uvedených
kontaktech, vždy uvádějte naší spisovou značku.
Toto sdělení je určeno pro katastrální a obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost:
Žádám Vás ve smyslu ustanovení § 336c odst. 3 zák.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, i o
uveřejnění v příloze zasílané dražební vyhlášky nebo jejího podstatného obsahu na úřední desce, resp. o
uveřejnění způsobem v místě obvyklým.
Tato informace je určena pro osoby s předkupním právem:
Osoby, které mají k prodávaným nemovitostem předkupní právo, je mohou uplatnit jen v dražbě jako
dražitelé. Pro více informací viz bod XIII. předmětné dražební vyhlášky.
Tato informace je určena pro osoby s pohledávkou za osobou povinnou:
Při rozvrhu rozdělované podstaty se mohou oprávněný(-á), ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a další věřitelé povinné(ho) domáhat uspokojení jiných pohledávek za povinným(-ou) přiznaných
vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o.s.ř. anebo pohledávek za
povinným (povinnou) zajištěných zástavním právem na prodávaných nemovitostech, pro které byla nařízena
tato exekuce, jestliže je přihlásí u podepsaného exekutora nejpozději jeden den před stanoveným dnem
zahájení této elektronické dražby. Pro více informací viz bod X. a XI. předmětné dražební vyhlášky.
V Praze dne 12.11.2015
S úctou

Petr
Jalůvka
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