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Vyrozumění
 ve věci

oprávněného VN 17 a.s, IČO: 27176631, se sídlem nám. Svobody 91/20, 602 00 Brno
právní zastoupení Patenidisová Lenka, JUDr., advokát se sídlem 
Haštalská 6, 110 00 Praha 1

proti

povinnému Větrovská Anna, Mgr., IČO: 43921752, nar. 8.6.1963, se sídlem
 Štěpánská 57/630, 110 00 Praha 1

pro 546 679,24 Kč s příslušenstvím

odročené dražební jednání, týkající se nemovitých věcí:

Celek  A

ideální podíl o velikosti 1/2 u těchto nemovitostí:

-     parcela St. 59 o výměře 7 m2 - zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba:  bez 
čp/če, obč. Vyb., bez LV
-     pozemek č. 179/3 o výměře 2500 m2 - orná půda
-     pozemek č. 187/1 o výměře 6453 m2 - orná půda
-     pozemek č. 192/1 o výměře 2902 m2 - orná půda

vše  zapsáno  v   katastru  nemovitostí   vedeném  Katastrálním   úřadem  pro   Jihomoravský   kraj, 
Katastrální  pracoviště  Znojmo,  pro  obec  593761  Blanné,  katastrální  území  605000  Blanné, na
listu vlastnictví č. 81, s příslušenstvím.

Celek  B

ideální podíl o velikosti 1/2 u těchto nemovitostí:

pozemek č. 3082 o výměře 1000 m2 - trvalý travní porost

zapsáno v  katastru  nemovitostí  vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo, pro obec 593770 Blížkovice, katastrální území 605697 Městys Blížkovice, na
listu vlastnictví č. 360.

 Celek  C

ideální podíl o velikosti 1/2 u těchto nemovitostí:

mailto:podatelna@exekutori.com


-   pozemek č. 1894 o výměře 13302 m2 - orná půda
-   pozemek č. 1905 o výměře 27 m2 - orná půda
-   pozemek č. 2061 o výměře 98378 m2 - orná půda

vše   zapsáno  v   katastru   nemovitostí  vedeném  Katastrálním   úřadem  pro  Jihomoravský   kraj,
Katastrální  pracoviště  Znojmo,  pro  obec  594890  Štítary,  katastrální území  763870  Štítary   na
Moravě, na listu vlastnictví č. 779.

se odročuje na 13. 3.2014 ve 12:00 h.

Ostatní ustanovení obsažená v dražební vyhlášce, kromě termínu konání dražebního jednání, 
zůstávají v platnosti.

V Praze dne 27.1.2014                                                                              JUDr. Ivo Luhan, v.r.
                           soudní exekutor 


	Vyrozumění

		Haunerová Milena <haunerova@exekutori.com>
	2014-01-27T08:04:53+0100
	JUDr. Ivo Luhan
	Vygenerováno evidenčním systémem exekutorského úřadu




