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evid. č. opr.: 164205037

USNESENÍ O PŘÍKLEPU

Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3,
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného  Okresním soudem Praha - západ dne
23.07.2004 č.j.  1 Nc 2765/2004-11, na základě pravomocného a vykonatelného  rozhodnutí Okresního soudu
Praha - západ ze dne 03.12.2003 č.j. 6 C 1776/2003-35 

proti povinné(mu): 1/ Aneta Maštalířová,
bytem Kytín č.p. 65, Kytín, PSČ: 252 10,  dat. nar.: 26.07.1971;
2/ Zdeňka Strejčková,
bytem Kytín č.p. 179, Kytín, PSČ: 252 10,  dat. nar.: 06.06.1975

na návrh oprávněné(ho): ČSOB, a.s.
se sídlem Radlická 150/333, Praha 5, PSČ: 150 57, IČ: 00001350

o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 118.231,79 Kč a
její příslušenství, tj. úroky z prodl. ve výši 10% ročně z částky 96.317,19 Kč ode dne 10.07.2003 do zaplacení,
úroky  z  prodl.  ve  výši  14%  ročně  z  částky  71.510,96  Kč  ode  dne  10.07.2003  do  zaplacení a  povinnosti
povinného zaplatit náklady exekuce

rozhodl takto:

I. Vydražiteli: Bc. Jaroslav Rydval, RČ 750906/1021, bytem Cyprichova 704, 14900 Praha 4

se ve věci předmětné dražby k níže uvedeným vydraženým nemovitým věcem zapsaných na LV

761, kat. území Kytín, obec Kytín, okres Praha-západ, tj.:

uděluje příklep za nejvyšší podání 120.500, - Kč.

II. Lhůta k zaplacení nejvyššího podání na účet soudního exekutora vedený u Sberbank CZ,

a.s.,                 č.ú. 4200105630/6800, var.  symb. 2500709  činí od právní moci usnesení 30 dnů, s

tím, že na toto podání se započítává jím složená jistota v částce 500,- Kč.

III. Soudní exekutor povinnému úkládá vydraženou nemovitou věc vyklidit nejpozději do 15 dnů od

nabytí právní moci tohoto usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastane-li později.

Odůvodnění:

Ve věci proběhlo dražební jednání, během něhož učinil vydražitel nejvyšší podání v souladu s ust.  § 336j odst. 1 o.s.ř. a

soudní exekutor mu tak udělil příklep, přičemž zároveň stanovil dle § 336j odst. 4 o.s.ř. lhůtu k zaplacení nejvyššího podání.

Doručit:     

1. Oprávněnému (dalším oprávněným)                                                
2. Povinnému
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3. Vydražiteli
4. Dražitelům, kteří vznesli proti udělení příklepu námitky

Poučení: Proti výroku I. tohoto usnesení lze podat odvolání k příslušnému krajskému soudu prostřednictvím exekutora do 15

dnů od doručení.  Odvolání mohou podat jen oprávněný, další oprávnění, povinný, vydražitel a osoby, které vznesly námitky

proti  udělení  příklepu.  Do 15 dnů  od dražebního jednání  mohou podat  odvolání  i  osoby,  kterým se doručuje  dražební

vyhláška, pakliže jim tato vyhláška nebyla doručena a jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražby. Odvolání jen proti

výroku II. není přípustné. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc dnem následujícím po vydání usnesení o

příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci, nabylo-

li usnesení   o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

V Praze dne 09. 09. 2021                   

                        JUDr. Jan Fendrych, v.r.
                                 soudní exekutor 

Za správnost:                                                                 
Mgr. Jana Holečková
exekutorská koncipientka 
pověřená soudním exekutorem

                                                                              otisk úředního razítka
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