
ZNALECKYPOSUDEK
č.7584l104l04l16

o ceně nemovité věci podílu id. 1/2 pozemku p.č.256ltl2, se všemi součástnri a
příslašenstvím, v katastrálním území Ústí nad Or|icí, obec Ústí nad Orlicí, okres
ustí nad orlicí

objedDatel znaleckého posudku| JUDI. Manuel Villalobos, insolvenční správce dlužníka
vlatislav KJoupa, Říčky v oťIických horách 241,
517 61 fučky v Orlických horách
Sp. zn. KSHK 42 lNS 5842/2015

Účel znaleckého posudkui - stanovit obvyklou cenu nemovitých věcí a jejich přís]ušenství pro
účely ocenění hodnoty piedmětu Zajištění \,€ smyslu ustanovení § 219
odst. '1 zákona č. 18212006 Sb,, insolvenčního zíkona. dle Usneseni
Krajského soudu v Hradci Králové Sp, zn. KSHK 42 INS 5812/2015-
A-1'7 ze dne 22.9,2015
- stanovit cenujednotlivých práv a závad s nem. věcmi spojených
- stanovit cenu jednotlivých práv a zár,ad, kerá v insolvenčnim řízeni
nezaniknou

Dle zákona č. lsUl997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 12112000 Sb., č.23712001
sb., č. 25712004 Sb,, č. 29612007 sb., č. 188/2011 sb., č. 350/2012 sb., č. 303/2013 sb.,
č. 340/2013 sb., č. 341/2013 sb. 

^ 
228/2011sb. a \Thlášky MF ČR č. ,14112013 §b, ye zněni

whlášky č. 199/2014 Sb., č, 345/20t5 Sb. a č. 53/2016 Sb., podle stavu ke dni 26.,1.2016
znalecký po§udek lTpracoval :

Ing, RudolťJunger
Benátky l3 8
570 01 Litomyšl
telefon| 461 612'I89. 602 434 033
e-mail: Junger@lit.cz

Znalecký posudek obsaiuje 12 stran textu včetně titulního listu a 1,1 stran příloh, celkem 26 stran,
Objednateli se předává ve 3 lThotoveních.

v Litomvšli 28,4.20l6



1. Znalecký úkol
Stanovit cenrr nemovité věci a to podr']u id. 1/2 na pozerrůu p,č. 2561'12, se všemi součástmi

a příslušenstvím, v katastálním úZemí Usti nacl orlici, obec Ústr nad orlici. okes Ústí nad orlicí.
zapsáno na LV č. 4059,

Aplikace rnetod ocenění
V daném případě je pro určení ceny v čase a místě obvyklé pro kombinaci použita cena

Zjištěná, tj. cena určená dle zákona č. 1,5Il1,99'J Sb,, o oceňování majetku, ve znění zákona
ě.12I/2000 Sb,, zrákona č. 23'1l20a4 Sb.. zťťr.oĎa č. 25'712004 Sb,, zákona č. 29612007 Sb. zákom
č. 188/2011 Sb., zrikona č. 350/2012 Sb., zákona č, 303/2013 Sb,, zákona č. 340/2013 Sb., zíkona
č.344|2013 Sb, a zákona č.22812014 Sb., a dle vyhlášky Ministerstva financí č, 441/2014 Sb,,
ve zlění \,Thlášky č.199/2014 sb., č, 345/2015 Sb_ a č, 53/2016 Sb.. k provedení některých
ustanovení zákona o oceňování majetku, a cena zjištěná porovniiním s vlastním trhem obdobných
nenroviqich věcí, Větší váhaje přiiazena vlastnímu polovnání cen obdobných nemovitých věcí, kdy
tlh nabíZí infomace o cenové úrovni obdobných nemoviqích věcí v daném období.

A. NALEZ

2. Základní informace
Název předmětu ocenění:
Adresa předmětu ocenění:

Kraj:
Okes;
Obec;
Katastrální úZemí|
Počet ob}vatel:

Podíl nap.p.č.2561/l2
Ustí nad ollicí
562 0i Ústí nad Orlicí
Pardubický
ustí nad orlici
ústí nad orljcí
ústí nad or]icí
14 322

Základní cena stavebního pozemku lyjmenované obce ZCv = 7,t0,00 Kč/m'

3. Prohlídka a zaměření
Prohlídka se zaměiením byla plovedena dne 26.4.2016.

4. podlrlady pro lr pracorání znaleckébo posudku
4,1, Výpis z katastru nemovitostí stiediska Katastráního uiadu pro Pardubický klaj, Katastlální
placoviště Ústí nad orlici, LV č, 4059 pro k.ú. Ústí nad orlicí

4,2. Snímek katastrání mapy

4.3. Usnesení o úpadku č.i, KSHK,+2 INS 5812l2015-A-I'1

4.4, Snímky a mapy z intemetu
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5. vlastnické a evidenčni údaie
5.1, LV č.4059

Buriánek Václav Mgr., V Lukách 1492, 56201 Ústí nad Orlicí .,, 1/10

...411.0

SJM Kroupa,vratislav a Kloupo\,á Jana Mgr,, Řjčky v orlických horách 241,
5l761 fučky v orlických horách, Jiráskova 1 187, 56201 Ústí nad orlicí
Suchomel Zdeněk, V Lukách 1493. 56201 Ustí nad Orlicí

6. Celkol"ý nopis nemovité věci
Předmětem ocenění je nemovitá věc podil id. 1/2 na pozerrrku p,č. 2561/12, se všemi

součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území Ústí nad orlicí, obec Ústí na(l orlici, ot_res Usti
nad orlicí, Zapsáno na LV č, 4059.

oceňovaný pozemek se nacházi v sevemí okajové zastavěné části obce, vlevo od státní
silnice č. 14 směr Ustí nad orlicí - Libchavy, naproti čerpací stanici PHM. v místě je možnost
napojení na veřejnou elektro, vodovodní, kanalizační a plyno\-odní sít' obce. Přístup je po zpevněné
komunikaci, Pozemek.je Z větší části uúístěn v oploceném areálu firmy Suchomel auto s,r,o, -
autorizovaný servis vozů SAAB a NISSAN, Jedná se o Zaíavněnou plochu. na které se nachází
reklamní poutač a část oplocelrí. dřevěná budka, část poz§mku tvoří zper,něný piíjezd a chodník
do areálu - t}1o stavby jsou jiného vlastníka, Dle územního plánu se pozemek nachází v produkčním
území, dle náwhu nového územního plánu v ploše smišené ob}tné - městské. Mésto Ústi nad orlici
nemá cenovou úapu stavebních pozemků, Pozemek se nachází pii vniťní hranici přírodního parku
Orlice. Pozemek je umístěný v rovinatém terénu, mimo záplavová území dle vodohospodářský.ch
map, Přístup je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví Města Ústí nad orlicí. V místěle možnost
napojení na veřejnou vodovodní, kanalizačni, elektrickou a plynovodní sít'. Město Ústr nad orlicije
okesním městen s komplexní občanskou r,ybaveností,

Dle § 505 nového občanského zákoníkuje součástí věci vše, co k ní podie její povahy náeží a
nemůže b]it odděleno. aniž se tím věc Zrrehodnotí, Dle § 507 nového občanského zákoníku součásti
pozemkuje Iostlinstvo na něm vzešlé,

Dle § 510 nového občanského zákoníku příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci
hlavní, jeJi účelem vedlejší věci aby se jí trvale uží\,alo společně s hlalní věcí v rrimci jejich
hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepiestává b:ýt
příslušenstvím, Má se Za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i
jejího příslušenství, Dle § 51l nového občanského zákoníku jsouJi pochybnosti, zda je něco
piíslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí,

7. obsah znaleckého posudku

Podíl id. 1/2

l. Oceněni pozemků
1,I. P.p,č.2561l12

2. ocenění trvalých poro§tů
2.1, Porosty na p,p.č, 2561/12
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B. ZNALECK!Í POSUDEK

oceňoÝací předpis
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/i997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákonů
č, 121/2000 Sb, č.23712004 Sb., é.25,712004 Sb,, č, 29612007 Sb., č, 188/201t Sb,, č. 350/2012
sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb,, č. 344/2013 Sb, a č, 22812014 Sb,. a lThlášky MF ČR
č.44112013 Sb,, ve znění r.l,hlášky č, 199/2014 Sb., č, 345/2015 Sb. a č. 53/2016 Sb.. kterou se
Ěováděií některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb.

Index trhu s nemovitými věcmi
Název znaku c. Pl
1, Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá

poptávce
2. Vlastnické váahy - Pozemek ve spoluvlastnicťVí (mimo spoluvl,

podilu pozemku k jednotce)
3, Změny v okolí s vlivem na prodejnost - Bez vlivu nebo

stabilizovaná území
4. Vliv právnich vztahů na prodejnost - Bez vlir,u
5. Ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu _ Pozemek ve

spoluvla§tnictví, na pozemku se nachiází stavby a veŇovní úpravy
jiného vlastníka, pozemek užívaný ve funkčním celku se stavbou
jiného viastníka.

6, Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výsk}lu
záp]ay

5

Index tThu I.r: P6 * (1 + 

' 
Pi): 0,8,10

i=l

Ilt

0.00

-0.01

0,00

0,00
_0,15

II
T

Iv 1,00

Index polohy

Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu poiohy: Budovy pro obchod a administrati\ u
Název znaku č. PI
l. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní slavby v jednotném funlčním I

celku
2, Převažující zástavba v okolí pozemku a životní přosťedí - výrobní V

objekty (řemesla, sklad,v) nerušící okolí
3. Poloha pozemku v obci - Okajové části obce
4. Možnost napojení pozemku na inženlhské sítě, které má obec -

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí
5. občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je

částečně dostupná občanská vybavenost obce
6, Doprar,ní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, V

s možností parkováni na pozemku
7, osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD IIl

dobrá dostupnost centra obce
8. Poloha pozemku z hlediska komerční vtužitelnosti - výhodná III

možnost komelčního využití
9. Obyvatelstvo - Bezploblémové okolí
10, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost

0,65

0.00

III 0,00
I 0,00

_0,01

0,] 0

0,00

0.05

ll 0.00
II 0,00



11, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů
ll

Index polohy

l] 0,00

IP:Pl*(l+rP,)=0,741
i=2

Koeficient pp = 11 * 11 : 0,622

Index omezujících vlivů pozemku
Název znaku

Podí| id. 1/2

1. Ocenění pozemků

1.1, P.p.č.2561/12
P,ředmětem ocenění je n€movitá věc podíl id. l/2 rra pozemku p.ř. 2561112 v katastráním území
Ustí nad Orlicí, obec Ustí nad Orlicí, okes Ústi nad Orlicí, Oceňovaný pozemek se nachází
v sevemí okrajové zastavěné části obce, vlevo od státní silnice č. 14 směI Ústi nad Orlicl -
Libchavy. naproti čerpací stanici PHM. V místě je možnost napojení na veřejnou elektlo,
vodovodní, kanalizační a plynovodní síť obce, Piístup je po zpe\,něné komunikaci, Pozemek je
z větší části umístěn v oploceném areáu firmy Suchomel auto s.Lo. - autorizovaný servis vozů
SAAB a NISSAN, Jedná se o zatra\,něnou plochu, na kteťé se nachází leklamní poutač a část
oplocení, dřevěná budka, část pozemku tvoŤí zpevněný piíjezd a chodník do areálu - t).to stavby
jsou jiného vlastníka, Pozemek tvoří l'unkční celek 5 p.č.st. 3457 a stavbou občanského vybavení
č.p, 1407,
Dle územního plánu se pozemek nachází v produkčním území. dle náwhu nového uzemního plánu
v ploše smišené ob}tné - městské. Město Úsri nacl OrlicL nemá cenovou mapu stavebních pozemku,
Pozemek se nacházi při vnitřní hranici přirodního parku orlice- Pozemek je umístěný v rovinalém
terénu, mimo záplavová území dle vodohospodářských map, Přístup je po zpevněné komunikaci ve
vlastnictví Mě$a Ústí nad Or]icí, V místě jé možnost napoje* na i,eiejnou vodovodní, kanalizační,
elektrickou a pl}novodní sít'.

Ocenění

výpočet indexu cenoyého porovnání

Pi
1. Geometrický tval a velikost pozenku - Tvar bez vli\,u na vpžití
2. Svažitost pozemkLr a expozice - Svažitost terénu pozenku do 15 ol

včetně; o§tatní orientace
3. Ztížené základové podmínl<y - Neztížené Základové podmíŇy
4, Chráněná územi a ochranrá pásma - Mimo chr.íněné území a

ocfuamé pásmo
5, omezent uzi\ánipo,,emku - Be,, omczenl uživánl
6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů

Index omezujících vlivů Io:1+rPi=1,000
]=]

Index trhu § nemoyitostmi IT : 0,840

II
Tv

III
I

I

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

_5_



Index polohy poz€mku Ip:0,741

celkoÝ index I: lT'} I() * IP :0,8,10 * 1.000 * 0,7,11 = 0,622

stayební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle § 4 odst. 1 a pozemky od této ceny
odyozené

Piehled použiqich jednotko\:ích cen stavebních pozenků

lalrjděn' Z,i|l, .:l" Inde\ Koel Y|' ..l,ulNc rl l ll!c/m-
§ :l od§t. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoři

§ 4 odst, 1 '140.- 0-622 ,160,28

typ Název Palcelní V,í,měrá Jcdn cena Ccna
číslo i1n'l lKč/nrl lKčl

§ 4 odst, 1 ostatní piocha 2561112 885,00 ,160,28 10,I 34,7 .80
stavební pozemek - celkem 885,00 101 347,80

P.p.č. 2561112 - zjištěná cena 407 347,80 Kč

2. ocenění trvalých porostů

2.1. Pořosty na p,p.č.256l/72
Na pozemku p.č. 2561/12 se nachlizí tnalé porosty. Zastoupen je smrk, jalovec. zerav, bŤiza, žiw
plot. Cástečný zapo1. ZeleřL u objektů občanské vybavenosti a obdobných objektů (areálů)
komerčního charakterrr.

Okrasné rostliny: příloha č. 39.

Název
Typ

Stáří
Jedn. cena [Kč / Úprav"v [%]

Počet / výměra
UpI. cena Cena

lKč / iedn,l IKčljedn,l
Jalovec

Jehličnaté keře I
Zerav

Jehličnaté keře lI
smrk - keř

Jehličnaté keře II
BŤíza

Listnaté stromy II
žiť,plot

Zivé ploty Z list. Dřevin

10 roků 2,00 ks
530,- 1 0ó0,-

10 roků 1"00 ks
680,- 680,-

10 roků 2,00 ks
680,_ 1 360,-

10 roků 5,00 ks
- 50% l 640,- 8 200,-

10 roků 12,00 m
- 50 % 6,75,- 8 l00,-

530,-

680,_

680.-

3 280,-

1350.-
Součet:
Koeficient stanoviště Kz (dle piíl. č, 39):
Koelrcient polohy K5 (piíl. č. 20)

19 ,100,-

1,000
1.050

Celkem - okasné rostliny

Poro§ty na p.p.č. 2561/12 , zjištěná cena

20 370,- Kč

20 370,- Kč
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C. REKAPITULACE

Podíl id. 1/2

1. Ocenění pozemků
I .1 . P .p.ě. 2561/12

1. Ocenění pozemků celkem

2. Ocenění trvalých porostů
2,1. Porosty na p.p,č. 2561/12

2. ocenění hTalých poro§tů celkem

Podíl id. l/2 celkem
Úprava ceny vlastnickým podilem

výsledná cena:

Rekapitulace vý§lednÝch cen, celkem

407 347,80 Kč

407 3,t7,80 Kč

20 370.- Kč

20 370,- Kč

427 717,80 Kč
112

213 858,90 Kč

2r3 858,90 Kč

Výsledná cena po zaokrouhlení dle § 50:

sloV): D\ éslělřinácn isicosmselšede§ál Kč

V Litomyšli 28.4.2016

213 860 -Kč

Ing, Junger Rudolf
Benátky 138 |
570 01 Litomvšl

Stavebnictví odv. stavby o
Ekonomika odr, cenl 

7ó
y nemovitostí

D. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek jsem podaljako znalecjmenovaný rozhodnutím Kr.ajského soudu v Hradci
Králové ze dne 18.12.1991 čj. Spr. 1975/91 pro základní obor Ekonomika odvětví stavby a odhady
nemovitostí, Stav§bnictví odvětví stavby ob}tné.

Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č, 7584/104l04l16 znaleckého deniku.

Znalečné a niihradu nákladů účfuji dokladem č . 7 5841104l04l16.

Ing. Rudolf
Benátky 1

570 0l Ljioínyšl



E. sTANovENí cnny onvyxr,n
obr,l,klou cenou se lozumi cena, která b,v byla dosažena pii prodejích stejného, popřipadě

obdobného majetku nebo při poskltovIíní stejné nebo obdobné s]užby v obvyk]ém obchodnim styku
v tuzemsku ke dni ocenění, Přitom se Zvťují všechly okoinosti, ktelé mají na cenu vliv, a!šak do
její výše se nepromítají vlir,1, mimořádných okolností trhu, osobních poměru prodávajícího nebo
kupujícího ani vliv zvláštní obliby, Mimořádnými okolnostmi trhu se lozumějí například stav tísně
prodávajícího nebo kupujícího. důsledky přírodnich nebo jiných kalamit, osobními poměry se
rozumějí zejména vztahy majetkové, iodinné nebo jiné osobní váahy mezi prodávajícím a
kupujícím, Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota piikládaná majetku nebo službě vyplývající
Z osobního vztahu k nim, obr,yklá cena vyjadřuje hodnotu věci a uróí se porovnánrm.

V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávío nabízených nemovitých věcí na trhu, nebo
nedávno uskutečněných prodejú nemovitých věcí slovnatelných svým chaŤa.ktelem, veljkostí a
Iokalitou, Toto srovnání se plovádí na základě vlastního pruzkumu trhu nemovitých věcí,
vyhodnocením údajů Z denrího i odbomého tisku, vývěsek realitních kancelrťí. sledovlíním aukci a
dlažeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitých věcí.

Tato cena je tudíž hodnotovým ekvivalentem ryjádieným v penězich umožňujícím podle
místních podmínek obstaŤání obdobné \,ěci, tedy v praxi zpravidla průměrem realizovaných
prodejů, které j§ou stejné íebo slovnatelné v daném místě a čase. Protože íLroveň obecné ceny je
v podstatě odlazem zpruměrovaných dohodnutých cen za věci srovnatelného druhu. jak se utvářejí
v určité lokalitě a za určitích časově pťoměnlivých podmínek, nemůžeme ji chápat ani jako ťrxní
údaj, ani jako jednoznačné hledisko vyjádŤené naprcsto piesným číslem, peněžní částkou, Způsob,
jakým se dojde k úsudku o hladině obvyklé ceny. siim o sobě ukazuje na přibližnou povahu této
cenové kategorie.

Tržní cena čili kupní cenaje pevná částka neboli cena, která byla v daném místě a čase
za učitou nemovitou věc skutečně zaplacena. Tuto cenu nelze v žádném piípadě předem Wpočítat,
lzeji pouze dodatečně zjistit z kupní smlouvy,

Z výše uvedeného výkladu vypljvá tedy závěr, že znalec může pouze odhadnout obv,vklou
cenu nemovité věci, nelze ji tedy piesně stanovit,

Problematiku odhadu obv_vklé hodnoty nemovité \,ěci je možné provést pomocí
ekonomických metod. Je však nutné zdůráznit, že každou nemovitou věc lze prodatjen za tolik. za
kolik ji je někdo ochoten koupit. a to bez ohledu na to, jaká hodnota byla sebedokonalejší vědeckou
metodou stanovena. Cena zaplacená za nemovitou věc vyjadřuje její hodnotu z hlediska kupujícího
a může b]it značně odlišná od objektivně stanovené ceny (např. dle platného cenového předpisu),
odhadnuté obvyklé ceny, kteráje předpokládaná prodávajícím. Na odhad obvyklé ceny má vliv řada
faktorů. např, očekávaný budoucí zisk z nemovité věci. poloha, prostředí, dopravní relace,
vzdá]enost nlálopnich center. kTajinný reliéf apod. Jde o názor v}.konsfuovaný na základě
dostrrpných informací a následné zpracování odhadnutých údajů k datu zpracování posudku.

Předmětem ocenění je nemovitá věc podíl id. 1/2 na pozemku p.č. 2561/12, se všemi
součástríi a piíslušenstvím, v katastrálnim území Ústí nad orlicí, obec Ústí nad orlici, okes Ústr
nad Orlicí, zapsáno na LV č, ,t059.

Oceňovaný pozemek se nachází v sevemi okrajové zastavěné části obce, vlevo od státní
silnice č. 14 směr Ustí nad Orlicí - Libchar,y, naproti čerpaci stanici PHM. V místě je možnost
napojení na veřejnou elektro, vodovodní. kanalizační a pJvnovodní síť obce, Přístup je po zpevněné
komunikaci, Pozemek je Z větší části rrmistěn v oploceném areálu firmy Suchomel auto s,r.o. -
autolizovaný servis vozů SAAB a NISSAN, Jedná se o zatBvněnou plochu, na které se nacháZí
Ieklaírní poutač a část oplocení, dřevěná budka, část pozemku tvoří zpevněný příjezd a chodník
do areálu - t),to stavb), jsoujiného vlastníka. Dle uzemního plrlnu se pozemek nachází v produkčním
území, dle náwhu nového územního plánu v ploše smíšené ob}lné - městské, Mésto Ústi nad Orlici
nemá cenovou mapu stavebních pozemků. Pozemek se nachiází přj \,nitiní lťanici přírodního parku

_8_



Oriice. Pozemek je umístěný v rovinatém terénu, mimo záplavová území dle vodohospodáiských
map, PŤístup je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví N,Iěsta Ústí nad orlicí. v místě je možnost
napojení na veřejnou vodovodní, kanalizační, elektrickou a plynovodní síť, Město Ustí nad orlicl je
okesním městem s komplexní občanskou vybaveností.

Dle § 505 nového občanského zákoníku,je součástí věci vše, co k ní podlejejí povah.v náleži a
nemůže být odděleno, aniž se tím věc znehodnotí, Dle § 507 nového občanského zákoníku součásti
pozeíkuje rostlinstvo na něn] vzešlé,

Dle § 510 nového občanského zákoníku příslušenst\,í věci je vedlejší věc vlastníka u věci
hlavní. jeJi účeiem vedlejší věci, aby se jí trvale užír,alo společně s hlavní věcí r, rámci jeiich
hospodářského určeni, B)lali vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena. nepřestává být
piíslušenst\ím, Má se za to, že se pTávní jednání a prá\,a i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i
jejiho příslušenství. Dle § 511 no\,ého občanského zákoníku jsou-li pochybnosti, zda je něco
příslušenstvím věci, posoudí se případ podle nl.klostí.

Klady nemovitosti:
_ přístup po zpevněné komunikaci
- v místě možnost napojení na všechn.v inženýrské sítě
- umístění v okrajo!é části města, ale s dobrou dostupností centra měsla
- dobra obCar.ká rlbarenost mé"ta Usl]nad Orlicl

Zápoly nemovitosti:
- pozemek ve spo]uvlastnictví
- pozemek \,1užitelný jen jako součást áreáu, nelze využít např. k samostatné výstavbě, pozemek v ochlanném pásmu piirodního parku

Nabízené nemovitosti v dané lokalitě:

1 Nabízený prodej rovinatého pozemku o celkové qiměŤe 1707 m2 v komcrčnr zóne obce Ústi
nad orlici - Hylváty. T}1o pozemky jsou v územním plánu vedeny jako území produkční, V těchto
plochach je piipusme umist'olat star_b5, pro vj,robu. skladováni, služby a podnikáni. Pozemek sc
nacházi piťd aíeálem tirm) CSAD Ustí nad Orlicí, Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku, Na
okTaii pozemku ie vedena odpado\,á šachta na dešťovou vodrr, na kterouje možné se napojit.
Plocha pozemku 1707 m2.
Nabízená cenal 938.850,- Kč (550,- Kč/m').

NabízenÝ pozemek se nachází také r, obci Ústí nad Orlicí, v okrajolé části Hvlvátv. \,komerční
zóně. pozemek je nabízený jako stavební komerčni r,j,roba, skladování. službl, a podnikání, dále
od centra. doblý přístup, \,jměra vělší, inženýIské sítě na hranici pozemku, využití komerční
(srovnatelné).



2 - NabíZený prodej stavební parce1),, o velikosti l ,194 m2 l, kliclné části obce Ústí nad orlici ,
Hyh,át},. v okolí pozemku stojí minirltum rodinrrých domů a v blízkostije piiloda, Inženýrské sitě
jsou na hranici pozemku.
Plocha pozemlu l 494 rrr],

Nabizená cena: 956.160,- Kč (610,- Kč/m').

: ,'*' : _ -' .*_
Nabízený pozemek sc nacháZí také vobci UstL nad orlicl. \ okajo\i aast] H},h,át}. Pozemek je
nabízenýjako stavební, dále od centra, horší lokalita. \,ýměra pozeinkuje větši, inženýrské sítě na
h-anici pozemLu. \)Ll7ill b\dle1l (lepsi],

3 NabízenÝ prodej rozsáhlých pozenků \,průmyslo!é zóně v Ú-sti nacl Orlici - Kerharticích
o celkové r,ýměře cca, 21 033 nr2, Tyto pozcmkl,se z lelké míry nacháZí mezi nadrazim cD a
průmysloqi,m areálem bj,valého Závodu Peřla 03 Kerhartice. využít by je b),1o možné např,
krozšíření pritmyslové zónl,areáiu nebo jako investični zá1n& - výstavba např. supermarketu.
skladovacích hal, paTkovišt', atd, V tčsné blízkosti se k prodeji nabízí pr.ům.vslový aleál bja,alého
zárodu Perla 0] Kerhanice ajedna z neimodernějších Lrbltoven v Pardubickérn klaji.
Plocha pozemku 2I 033 m',
NabíZená cena: 8.413.200,- Kč (rl00,_ Kč/m]).

\abízené pozemky se nachází také v obci Ústí nad Ollicí. 1,okrajové části Kerh.Lrtice, \,komerční
zóně- Pozemek je nabízený jako komerční u nádrúí CD. velká \,iměra. dále od centra. c]oblý
přístup, sítě \, místě, ale ve \,ětší vzdálenosti, využití komerčni (srovnatelné),

,l - Nabizený prodej stavebního pozemku o r,ýměie 856 m2, Pozemek je podle úZemního plánu
města Ustí nad orlici určený pro stavbu budov k b1,,dlení nebo s bydlenim souvisejících (rodimé
dom1,,. pergol_v. bazénv. kolny).
Plocha pozemku 856 m2,
Nabízená cenal 856.000,- Kč (l000,- Kč/m').
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, oblyklá cena byla konzultována s realitními kancelářemi regionu. Stavební pozemky se
v Usti nad orlicL bežně obchoduji, Stavební pozenky pTo komerční v}užití se nabízí v cenách od
210,- Kč/m' do 1000,- Kč/m'. Starebni pozemky pro b),dlení se nabízí v cenách od 150,- Kč/m' do
1000,- Kč/m2, pozemky zahrad se nauirl v cenál, oá rso,_ rei-'ao lso. rV-].'O""n""".á
nemovitá věc je stavební pozemek. umístěný v okajové, Zastavěné části města Ústí narl orlicí.
Pozemek je ve spoluvlastnict\,í a je užíván jako součást komerčniho areálu jiného vlastníka, jako
funl<ční celek se stavboujiného vlastníka,jeho plodejnostje tedy omezená,

Konstafuji, s ohledem na všechrry výše uvedené skutečnosti, že nejblíže ceně obvyklé
v daném místě a čase se Za nemovitou věc - podíl id. 1/2 na pozemku p.ě, 2561/12, se všemi
součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území Ústí nad Orlicí. obec Ústí nad Orlicr. okres Usti
nad Orlicí -jeví částka ve 1iši 500,- Kč/m2 a činí celkem zaokouhleně :

222-!0ĚI<š
slo\,J I Dvěstědvacetdvatisíc Korun českých

F. CENA PRÁV A ZÁVAD S NEMOVITOU VĚCÍ SPOJENÝCH
Na v]ipisu Z katastu nemovitostí Lv č, 4059 plo katastráni územi Ústi nad orlici, obec Ústí

nad Orlici, okes Ústí nad Orlicí, není zapsáno žádné věcné břemeno. K oceňovaným nemovitým
věcem, uvedeným v tomto po§udku, se neváže k datu ocenění žádné, mě známé. nájemní právo, ani
věcné břemeno.

G, CENA ZÁVAD. KTERÉ, v INs. ŘíZENÍ NEZANIKNOU
K nemovit}m věcem se nevláží žádné" mnč Známé. závady, které by dražbou nezanikly.

v Litomvšli dne 28,4,2016

lNG. RUDoLF JUNGER
znalec z obolu ekonornika,
cály a odhady nemovilostí,
gtavebnictví - stavby obytné

Benálkv l38.57o ol LjToMYŠL
Dlč: c26110241984

Ing, Jrmger
Benátky 13 8
570 0l Li
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Č. j.: KSHK 42 INs 5842/2015 _ A - 17lceik. 5

UsNEsENi

Krajský soud v Hťadci Kťálové rozhod1 samosoudkyní JUDI, Jolanou Maršíkovou,
v insolveněni věci cllužnika Vratislava Kloupy, í. č: 620521/1342, bytem Řičky v orlických
horách 241.5]76] Říčky v orlických horách, o insolvenčnín návrhu věřitelky Lucje
Kroupové, nar, 05.04,1996, bytem JiŤásko\a 1l87. 562 0l Ústi nad orlici. práv. zast,
JUDr, Radomilem Mackem, advokátem, se sidlem nám. J. M. Marků 92, Lanškoun,

takto:

Zjišt'uje §e úpadek dlužníka vřat'islava Kroupy, r. a: 620521/1342. bytem Říčly v
orlických horácb 2,11,517 61 Říčkv v oŤlických horách,

Na majetek dlužníka, vratislava Kroupy. r. ó: 62052111342, b) tcín Řičky v orliclÝc|r
horách 241, 517 61 RičkT v orlických horách, se prohlašuje konkurs.

VI.

IV,

TT

L

II], lnsolvenčnún sptávcem se ustanovuje ruDř. Manuel villatobos, IČ 02973,í64, se sídlem
Prvního pluku 3,í7l12a, 18600 Přaha 8 - Karlín, provozovna Na Přadýtrku l2?8,
547 01 Náchod.

Učinky rozhodnlLtí o úpaclku a prohlášení konkursu nastávaji okamžikem zveiejnéni
v insolvenčním rejstřiku,

lnsoiYenční navlhovatelka Lucie Kroupová, nar.05.0:1.1996, bytem Jirá§koYa ll87,
56201 Usti nad ořlici. je povinna do3 dnů od práVní moci tohoto usnesení zaplatit
soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč, a to přikazeú k úhradě na účet insolvenčniho soudu
číslo 3703-68285ll/07l0, vedený u České národni banky Hradec Králové, VS ,í24858,í215,
Ks 1148.

Věřitelé. kteři dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají kjejich přihlášení ve lhůtě
do 2 měSicťl ode dne rozhodnuti o úpadku; přih]ášky a jejich piílohy se podávají dvojmo
u Krajského soudu v Hradci Králové. Československé armády 218, 502 08 Hradec KťáIové
na předepsaném formuláři. kteťý je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva
spravedlnosti ČR www,iustice.cz v části Ministerstvo spravedlnosti, formuláře a tiskopisy,
povinné loímuláře plo inso]venčni řízeni, kde jsou obsaženy rovněž pokyny kjeho
Vyplněni, K přihláškám. které budoll podány později, insolvenčni správce nepřihliži a takto
uplatnčné pohledávk_ý' se v insolvenčnim řizeni neuspokoju.ji,

osoby, které mají ZÁvazky vůči dlužnikovi, se vyzýVa.ji. aby na přiště plněni neposkytovaly
diužníkovi. ale insolvenčnímu správci.

V]L
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V]IL věiitelé se vyzývájí. aby insolvenčnimu spíávci neprodleně sdělili, jaká Zajišťovaci práva
uplatni na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách. nebo jiných majetkových
hodnolách, Zpeněženim věci. práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkuťsu
zaniká Zajišlěni pohledáVk} Zajištěného věřitcle, a to i Y připadě. že nepodal přihlášku svó
pohlcdávky.

IX, soud nařizuje přczkum é jedlání a svolává schůzi věřit§lů naden 17. prosiíce 2015
Y 08:45 hodin do jedn.lci sinč č. l8/přízemí, v sidle Kraj§kého soudu v Hřadci Králové,
ČeskosIovenské armády 2l8. 502 08 Hradec Králové,

Piedmčten jednári schilze Věřitelů, ktetá se bude konat bezprostředně po skončení
přezkumného j ednání na stejném místě, bude:
- lozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla při přezkumném

jednání popřena, je vltána na podminku nebo nebyla Ziištěna
, vo]ba věřite]ského orgánu
- ZpláVá insolvenčniho Správce ojeho dosavadní činlosti
- rozhodnutí věiitelťr o potlrzcní spťávce ve funkci, připadně o jeho odvoláni z funkce a

ustanovení nového in5olvenčního spIávce

X. Soud ukládá insolvenčnímu spťávci, aby nejpozději do 2. prosince 2015 předložil
insolvenčnimu soudu zpracoVaný seznam piihlášených pohledávek a píSemnou ZpIá!u o sVé
činnosti a o hospodářské sitrraci dlužníka,

Xl. Rozhodnuli insolvenčniho soudu budou Zveřejňována v insolvenčnim Ieistiíku,

odů\.odnění:

KnáWhu věřilelky Lucie Kroupové ze dne 04.03,2015 zal]áji] insolvenční soud !e leei
dltlžnika VrctislaVa Kloupj. r, c: ó2052 L, 1342, bytem Říčky v or]ických horách 241, 5l7 6l
Ríčk} v oTlicL) ch horá(h, jnsol! enčnI iizení vyhláškou KSHK 42 INs 5842/20] 5_A-2 Ze dne
06,03,2015, zveřejněnou v insolvenčnim rejstřiku téhož dne V 11:17 hodin a vyzval věl'itele
dlužnika, kteři chlěji své pohledávky uplatnit v insolvenčním říZcní, aby podali u
insnlr qn4.,h. ..,,'.] , ' ih lJšk J pohlcd;! k\ ,

Navrhovatelka v návrhLl Llvedla, žc rozsudkem Krajskélro soudu v Hradci Kráiové ze dne
28,06.2007. č, j, l9Co 256/2007-266 by,l Změněn rozsudek okesniho solldu v ÚSti nad orlicí
ze dne 2'7.02.200'7 č, j, 7P 8/2003-230 tak, že dlužníkovi byla u]ožena povinnost hradit
navrhovatelce k rukám jeii matky na běžném výživném od práVní moci rozsudku o rozvodu
lodičfl navrhovatele mčsičně částku 17.000,- Kč a to vždy do každého 5, dno v měsíci. Za
období od 0],04,2009 - 30.0,1,2009 měl dlužník uhradit výživné ve výši i5,000,- Kč,
Rozsudek o rozvodu manželství dlužnika a Jany Kroupové č, j. 12C 34/2003-33 ze dne
05, ] 0,2007 ve spojeni s rrsnesenún l(rajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.01.2008, č. j,
]9Co 63,1/2007-50 naby] pťávni moci dne 04.03,2008, Dlužník své povinnosti. které mu byly
uIožen), výšc uvedenýlni rozhodnutími Krajského solldu v Hradci KŤálové 4 okresního soudll
v Usti nad orlioi řádně neplnil a dostal se do dlouhodobého prodlení s úhradou stanoleného
výživného. Vzhledem ktomu, že ani přes opakované výZvy nedoš]o k úhradě dlužného
výživného, byl podán návrh na nařizení exekuce kvynoženi dlužné částky. kdy exekuční
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řizeni je vedeno soudnírn exeklllorem JUDl. Jiiím Tomkem z Exekutoíského úřadu v Třebiči
pod sp, Zn. 093Ex,189/09, V Iámci exekučního řizení nebyla dosud dlužná částka vymožena,

Cclková dlužná čáslka Da výživném za obdobi od dubna 2009 do ledna 20l5 činí 1.105,100.-

Insolvenčni navíhovatelce je Známo. že dlužník má další věřitele _iiž splatných pohledávek a
lo např. k Aleši Kíor.tpovi. bytem Jiráskova 1187, Ustí nad ollicí, kdy jeho pohledávka je
představována íovněž neuhrazenÝm výživnýnr, D]e i]]í'ormací navíhovatelky má tato
p,,'lrdál(r \ ledl]L )0l5 c nil 764,I0U.- K..

Svá tvízení navthovatelka doložila příslušnými 1istinami,

věřitelka navthla. abY i]rsolvenčni soud Zjistil úpadek dlužníka a na majetek dlužníka
prohlásil konkurs.

Usnesením vydanýn dne 20.04,2015, ,čj, KSHK 42 INs j842/20l5-A-6 vyzva] soud
dlužnika k podáni vyiádřeni k návťhu na zahájeni insolvenčniho řizeni a Současně
k předložení seznamu majetku včetnč pohledávek s uvedením dlužníků, seznamu Závazků
s uvedením věřitelů a sezllamu Zaměstnanců, Současně jej soud vyzval k vyjádření, Zda
souhlasi s rozhodnutim Ve věci bez nařizeni j ednáni, V usnesení byl dlužník současně poučen
mj, vton snyslu, že nepředložili zákonem v)žadované seznamy. ]ná so Za to, že neni
schopen plnit své peněžité Závazky (§ 3 odst.2 pism. d) Zákona č, 182/2006 Sb.. o úpadku a
zpťLsobechjeho řešení (insolvenční zákon), v platném Zně.í (dále jen IZ), Současně byl
dlužník poučen o tom. že rrev!:jádři-li se ve stanovené lhůtě. bude soud předpokládat, že nelná
píoti podanému návrhu námitky,
Vyjádřeni dlužníkaje ZaIoženo ve spisejako č, l. A_7.

K projednání návrhu inso]venóní soud nařídiljednání na den 27,07,20i5,
]nsolvenčni navlhovatel odkáZai na insolvenčni návrh a na návrhu tná, Dále odkazLrje na
podáni zc dne 11.06,20l5 Založené na č, l, A-9 spisu,
Dlužnik odkázal na vyjádřeni k insolvenčnimLL návrhu a na výslovný dotaz soudu ohledně
výše jeho dlulru za dělmi Lucií Kroupovou a Alešem Kroupou dlužnik prohlásiI. že výpočet
uvedený v insolvenčnim návlhu byl ploveden podle připojených rozsrrdků.
soud činil dotaz na dlužnika, jakó provedl úhrady na dlužné výživné v průběhu letošního
rol(u- Dlužník u!ed], že mu je strháváno měsičně exekučně Z platu a pokud něco Zbyde, posilá
1yto prostředk) navíc. Celkovou zaplacenou částku neni schopen z hlavy vyčíslit,
Zástupce navlhovate]ky předložil aktualizované Výpočty pohledávek inso]venčni
navrhovatelky a Aleše Kroupy v červnu 20l5,
K dotazu soudu d]užník uvedl. že v současné době je v pracovním poněru u Markét}
Doležalové. Pardubice. Prodloužená228, pracuje.iako údržbář,
l)lJlnlk/no\u prohlá.il. 7c i:r} rJie,ek nen,á,
V rámci dokazování soud čell rozhodnutí o[.resního sotldtl v Úsli nacl orllc, č, j. 7P 8/2003-
230 z2,7.02.2007 a dáIe lozsudck KÉiského soudu v Hladci Králové č, j, l9co 256/2007-266
ze dne 28,06,2007, DáIe bylo čteno usnesení o oařízeni exekuce a exekuční příkazy.
Další důkazl, nebyly účastníkv navrhovány, důkazní řízeni bylo ukončeno.
lnsolvenčni navrhovatel odkazal na písemná podání a na návrhu trvá,
D]užnik Závěrečný návrh nepřednesl,
Jodnání bylo skončeno S tím, že bude ťozhodnuto o úpadku dlužníka a na jeho majetek bude
proh]ášen konkuís.
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Podle § ] odsl, l lZ je dlužnik v úpadku. jestliže má více včiitelů a peněžité závazky po
dobu delši j0 dnů po lhůtě splalnosti a tyto závazky není schopen plnit.

Včiitc]ka přcdloženými listinami osvědčila. že má za dlužníkem splatnou pohledáVku a že
dlužník má vice věřitelů,

V danén případě má soud Za osvědčené, že dlužník má vicc vóřitc]ů, jejichž pohiedávky
jsou splatné po dobu dclši 30 dnů a dlužník je neplní po dobu delši 3 měsíců po lhůiě
splatnosti. Upadek dlužnika byl tedy zjištěn.

Podle §,l odst. 1 píSm, e) zákona č, 549/1991 Sb,. o solldních poplatcich, v platném zněni
vznikla navrhovatelce poplatková povinnost v so vislosti s rozhodnutím soudu o
insolvenčním návfhu, Insolvenčni soud pťolo navrhovatelce u]ožil zaplatit soudní poplatek na
účet soudu do tří dnů od pťávni moci tohoto usnesení (§ 7 odst, l ) podlc položky č. 4, bod l
písm, c) sazebníku poplatků,

Předseda insolvenčniho soudu vydal opatřeni, ke|im ustanovil do lunkce
insolvenčniho správce JUDr. Manueia Villalobose, IČ 02973464, se sídlem Prvního pluku
3,{7/l2a, Praha 8 Karlín.

Poučení| Ploti výroku ad. l. usnesení se může odvolat pouze dlužnik ve lhůtě do patnácti dnů
odedne doručení tohoto rozhodnuti prostřednictvím zdejšiho soudu k Vrchnimu
soudu v PíaZe, odvolánírn však lze namitat pouze to, že rozhodnlLti o Úpadku
nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu bráni
překážka stanovená v tol,nto zákoně, Ke skutečnostem. kteťé nasta]y nebo vznikly
po wdáni rozhodnuti soudu prvniho stupně, se v odvolacím řizeni nepřinlíži (§ 141

odsl, l IZ),

Proli výIoku ad ll. tohoto usneSeni lze podat odvoláni do patnácti dnů ode dne jeho
doručeni k Vrchnímu soudu v Praze prostřediictvím Krajského soudu
v Hradci Králové.

PIoti výroku ad lil. je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne
jeho don]čeni k Vrchnimu soudu v Pmze prostřednictvim Krajského soudu
v Hradci Králové; v odvolání ]Ze \šak namítnout pouze to, že ustanovený
inso]venční sprár,ce nesplňLrje podmínky pio ustanovení, nebo že neni nepodjatý,
Ke skutečnostem. které naStaly nebo vznikly po vydání lozhodnutí soudu plvního
stupně, se v odvolacím řízeni nepřihlíží (§ 26IZ).

Proti výroku ad V, tohoto usnesení je odvolání přípushé a lze je podat do patnácti
dnťl ode dfle ieho doručeni k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvim Krajského
soudu v Hradci Králové; v případě, že soudní poplatek nebude ve stanovené ihůtě
Zaplacen, za použití § 9 odst,4 písm. a) zákona o soudrlícl] poplatcích soud řizení
nezasta\,í a bude soudni poplatek vymáhat.

Proti ostatnim výťokům usneseni Dení odvoláni piípustné,

Toto usnesení sc považuje za doručené okamžikem Zveřejněni v insolvenčním
rejslřiku, dlužniku a insolvenčnímu správci se doručuje izvláštnim Způsobem
(§ ] 38 odst. 1 IZ),
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účast insotvenčního sDrávce
je nezbytná.

a diužníka při přezkumném jednání a schůzi věřitelů

Dlužník je i nadále povine. Zdúet se nakládáni s majetkovou podstatou
a majetkem, ktery do ní může ná]ežet, pokud by mělo jít o podstatné Zněny
ve skladbě, využiti nebo uÉení 1ohoto majetku anebo o jeho nikoli Zanedbatelné
Zmenšení (§ 11] odst- i IZ).

Dlllžník má povinnost poskytnout inso]venčnimu splávci při zajišťování majetkové
pod staty všestťann ou součjnnost a dbát .ieho pokynů ( § 2 l 0 odst. 1 IZ.),

Prohlášenim konkLlrsu přechází na insolveněního správce opúvnění nak]ádat
s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přisjuší
dlužníku, pokud sollvisí s majetkovou podstatou, Insolvenční správce vykonává
zejména akcionfiská pťáva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty,
rozhoduje o obchodnim tajemstvi ajjné mlčenlivosti, vysttlpuje vůči zaměstDancům
d]užnicejako zaměstnavatel, zajišťuje provoz podniku dlužnice, vedení účetnictvi a
p]něni daňových povinnosti (§ 2,46 odst, ! lZ),

V Htadci Králové dne 22.7.áří 2015

JUDi. Jolana MaršikoÝá v. r.
samosoudkvně

Za správnost vyhotovení| Věra Haltlová



\řýPÍS Z KATASŤRU NEMOVITOSTÍ
Prokazujíeí slav éÝidoÝaný k da."! i7.11.2ci5 22:35:a2

vyhótovena bezúplatně dálka\ún přís\lpem pro úěel: lnsolveční řizení, č j.: KsHK42]Ns 58422a15 pró Manual
villalobas JUDr,

alre:: czo534 Ústí nad orlicí cbeci 579a91 Ústr nad o!11c!
Kai.ú2.n1: 175274 Úšťi nád ořlicí List vlástnlctýi| 4059

v kat, úzení ]sou Požémky védény vé dvóu čísélných řadách (st, = staÝébní Parcéiá)
L vlesriik, ,jiiÝ óDíáv.énÝ

ý]r-i.ni.ké pJá7.
Buřiánek václaÝ Mqr., v Lukách 1492, 56201 Ústí nad 71o13a/2455 r/ao

sJM K,oDPa vlal]islav a Ktoupová lrana Mqr,, č.P, 24a, 5a161 62o52a/1342 r/2
Říčky v orliékých hótách/ Jiráškóva 1!a7, 562a! Ús|.i nad 665224/1343

suchohéL zdeněk, v ],ukách 1493, 56201 Úsii nad ollicí 530610/019 4/!0
.a.il4 - s..]éiré rlié.i ,r;, 

'él 
j

Pa!.é lá vljněla t!12 i Drlt p.zeniu
- 2567/12 885 óstatňí blóchá

9] 9 l ů.fó

B] Ii.3 Ďl;v.

a ói]e2er] i |iástIi.néio p.ára

apíáýněij pto Povi.rró.9t ,t

o záslavní pfávó šmluvní
k zajištěníj
- dluhů do výšé 2.130.000.- Kč a Příslušenstvi
- budoucích péněžitých dluhů, ktéré vzniknóu do 15.9.2057 do výše 600.000,- Kě
- ké sPoLuvlá§tnickénu Podílu 1/10

Fio banka, a,s., v cétnici 1o28l1o, BuliáDék václav Mgř., v ]"ukách 1492, 56201 Ú6tí Dad
Nóvé Měslo, 110oo přaha 1, RČ/IČo: orlicí, RČ/rČo: 7!o730/2455
61858374 Parcéra. 256!/12 v-8941/2o15-611

ijsiir. sBlouÝa ó zřizéĎi zegl.aýnl|,ó Přáva Pódlé obč.z. č,j. 2o!5-21ooa331a2 zé dn@
07.08.2015, P!ávní účinky záPisu ké dni 12.oB.2ol5. záPis Plovéden dné 07-09.2015;
uložéno na P!ac. Ústí nad orlici

v-a94l/2015-6a1
- 1l.r'..Ji a 12.08,2015 08;34

-9.!ri..] i.j 2ápiJ!
závazék nézajisťit zást. pŤ, ve výhodně]šíB Pořadí nový dluh

v-a941/2a15-6ll
ii3tr.é snlouva o zřízení zástavního P!áva Podlé óbě-z- ě-j- 20\5-21aoa337a2 ze dĎe

07.08.2015. P!áÝní úěinky záPisÉ ké dni 12.08.2015, záPi5 Provedén dné
a7.a9.2Q!5; utožéno na prac, Ústí lad ollicí

v-B94L/2o!5-6l!

5c!7iséj i.í 2ápi.šy
závažék neunožnit záPis nového zá9ť- P!ává nanísto 6ta!élro

v_8941/2015-611

'is.ina 
sdlouva o zřízéní žástavního Práva Podte obč.z. č,j. 2ol5-210oa331a2 zé d^e
07.08.2015. PrávEí účinky záPisu ke dli lz.oa.2al5. záPis ploveden dne
o7.o9.2o15; utožéno na prac, Ústí nad olličí

v-a941/2015-611
,ei..]ťoaii jj;t , ú:€ iI -r.,,.dt, Vé iťaié; y!*a;;yi !ť;iii lF.jvU iiátJsťru ;éÍři.-;ia-i

pI. PárdDni.k! kráj, l(:rasiIá]ni p!a..si§ťě Úsťi nad orlicl, )iód: 611,



VYPTS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
Plokazu]Ící stav evidovaný k dai-! ]7.:l1.2a15 22:35:c2

okies: czo534 Ústí nacl olttcí obé.: 5?9891 úsrí nad orlici
Hat,,:zení: 't't52'14 úsLi nad oŤlicí List vlasinic.rl: 4059

v ka!. úzení jsou pozenky vedeny ve dvou ěísélných řadách (st. = 6lavebDí Palcéla}

ó zákaz zcizé^i nébó zatížéní
Po dobu ťtváni zástavníhó Práva béz Přédchozího Písenného zástavního věřité16
- ke sPoluvlastnickénu Podilu 1/10

Fio baDka, a.s,, v celnici 1o2sl1o, Buliánék ÝáclaÝ M9.,, v Lukách 1492, 56201 Ús!í nad
Nové Město, 11ooo Praha 1, RČ/IČo: o!]icí, RČ/TČol 1ra73o/2455
61858374 PateeLa: 2561/a2 ý-a94l/2a15-6r1

-l]slr.á snlouva o zřízení záslavního P!áva Podlé óbě.z. č-). 2o75-21ooa331a2 zé dne
07-08.2015. Právní účinky zápisu k€ dli 12.08,2015. zápís plovedén dné 07.09.2015;
uloženo na Plac. Ústí nad o!1icí

v-8941/2015-6!1

* 
Pořaci i 12.08,2015 0a:34

o Nařízéní éxekucé

KtouPa Ýralistav, ě.P. 24t, 5L16l Říčky v o,lických
horách, Rč/Ičo: 620521/1-342

z-aao20 /20a9-611
Listine Usnéséní soudu ó dařížédí éxekuce os Ý Ú9tí nad ořficí -oNc 'la3A/2ao9 -39 zé dné

29.05.2oo9; uloženo na Prac, Ú§!í nad orlicí
z-!!020 /20a9-6ra

o Exé]<uění Příkaz k Pródeji nenovitosli
- vzlahujé sé ké sPofuÝtastnickénu Pódílu ýé ÝýŠí l/2 na nénoÝit.
-- Ý sJM Povinného: v.aťislav K.ouPa, !,č. 62052l/\342

KřóúPa Ýratislav a KlouPoÝá ,rana Mq!., č,P. 241,
51?61 ŘičkY v orlických horách, Jlráskova aaB7, 562al
Úsťí nád orlicí, RČ/rČo: 62052r/1342 665224/a343
Parcéla: 256!/12 z-24L4/2o!2-611

l,is.i.á Exékuční příkaz k Přodejí nénovi!ých Ýěcí Exékutorgký úřad Třébíč č.j, 093Ex-
4a9/20a9 -49 (č.j, oNc 7834/2009-39) ze dné a5.al.2o!2. Práwní noc ke dni

- L7 .a!.201,2 .

z-24!4/2a\2-6ll

o Rožhodnutí ó úPadku {s 136 odst, 1 insolvéněEího zákona)

KrouPa vřatislav, ě.P. 24!, 5176l Říěky v ollickÝch
ho!ách, Rč/Ičo: 62052!/!342

z-37'7 6 /201,5-60,1
i,isainé Ušnése!í insolvenčního soudu o úpadku i<raJškÝ soud Hradec Králové 42aŇs-5a42/2al5

zé dné 22.a9.2oL5. P!ávní úěinky žápisu ke dni 30.09.2015. záPis Plovede! dné
02.Lo.2al5: uložeDo na P!ac. Rychnov nad Kněžnou

z-3716/2015-6a1

aDrá-aé]]i ,Df . P.,ir]nóst k

D !'iré z;r]is},

ó zíiěna ťýBě! obnovou oPerálu
liei].vitosťj js.u ý ú.e]r,in .b!..]l; né iaarén ,:ykará,á í:.ásiru .en.rilósť; aÁ

pI. Pardubi.íý ]iraj, Kata5t.ální p!a.ovi..ě U5!| nad or!i.í, kód: 611,



oi..s: cz0534
K.lt . izefui : 7 7 52'1 4

v kai. úzéní

\rÝPÍS Z KATASTRU NEMOVTTOSTÍ
Prokazujicí slav évidovaný 1< daLý 17.11.2c15
Ústí nad o!]icí obecj
Ústí nad ollicí ]isr VLastnictvi:
jsóu Pozenky védény ve dvou ěís€]ných řadách

22 :35: a2

5?9891 Ústí nad orlici
4o59
(st. = stavébní Parcéla}

Pjó!lt]y ; L]pczó|nr].trj _ Bez zápisu

E lj;bý]/l.i tiiu]y á ]-i.é !od,k]J.jy

Paícela: 256l/!2 z-1oo41 /zao4-6ll

ó KuPní shlouva ýL! 2472/a996 žé dné 3,5.1996, 9rávní úěinky vkladu ké
PoLvz:43.7 /7996

Pro] r(ióupa Vlatislav a KťóuPová Jana Mqr,, č.P, 241, 51761 Říěky v
.* ortických ho!ách, Jiráskova 118?, 56201 Ústí nad olricí

o Dohoda o laPořádání spoléčného jněni nanželÚ v16 1391/2ooo žé atné 12.
úěln\y vktadu ke dn! 12,4.2ooo
Píse$né Iozhodnutí o povo]éní vkladu zé dné 9.5.2ooo,
nabylo Přávní nóci dné 1?.5,2ooo.

dni 10.7 , 1996.

z-164ao437 /1996-6lL
Rč/íča:62052l/1342

665224/!343
1 , 1999, P!ávní

z-l640o4a7 /200o-6lL
RČ/Iča:530610/oL9

.2015. záPis Próvédén

V-4803/2015-611
RČ/Ič():71o730/2455

PoLvz:4o7 /2ooo
lroj suchomél zdéněk, V tukách 1493, 56201 Úsli nad orlicí

ó sntouva kupní zé d^e 2'l .o4.2ol5. PrávDí úČinky záPi.gu k6 dni 2?,o4
dné 27.05,2015,

Pro: Buriánék václav M9!,, v rukáéh 1492, 56201 Ústí nad orlici

bcnjtoýáiý.n púdně ekó 1óq 1ckých j ellna Lek íEPIJ-) ,k pd..e]á;

t\l_Énovi.osil ]50ú v úzen.in| óbvadú, vé kterén vytorává stá.ní
Katasxíá]rí úžad Pro Par& lický kraj, Kaxastrá7ai PlacoÝrště

spráýU ka iastru réaoýiťosti a.i:
Ústí Ead ar7ici, kód: 611.

aés,ti úiád zé{ěněii.iý á ,tátastrálri scD
vyhótaverló: 17,11- 2a15 22:14:34

".nó,iť.s.i 
jso! V úzef,ni]i obv..lu, ÝP třexétn vykónává sť;.n' spláyu táaásť.! nen.viť.sti

kraj, l{at.SiIální p!acoviště Úsi!l{atast.álni úřad !Ió PaIdubi.ký nad orli.i, kódl 61L
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lnformace o pozemku

Čís o LV:

Výměrá tm']:

součástíje stavba

št 3457 4

Ú5ií nad onicí í579897],

l).ií nad aílicí 1775274)

1322

1084

pércela katastru nemovi1ostí

DKM

4stavěná p ócha a nádvoří

BUdova 9 čí5 em popisným:

stavba stojí na pozemkU:

L]stí nad or lcí í41136117j č, p 1407; stavba obča nského u,6aveií

p Č 5t,3457

č. ó,14a7,

ý L|kách,

ý L|ká.ň č a_!4a72

způsob ochrány nemovitost;

NeFou evidováiy žádné způšoby óchlany

seznam BPU

P ce]a nenrá evidované BPE].

omezení vlastnického píáVa
\' Né]9ou ev]dována žádné omezení

Jiné záPisy

NejsoU evidoVéiy žádné jiié zápky.

Vlástníci, jiní oprávnění

Řízení v ámcikeríh byl k nemovitosti zapšá. .enový údaj

\erov o,r,evL,eŤ1,1 oovool ldes(dll p?/J.á,d5ťJlelov,ollČRý1.o1a\dlc!rálrlL,dooloPdd,o,.h'.rd talá+rá 1,
orá.oviite usi nad orlic l

zobÉzené údaje mají i.lomativní charakte. Platnosi k 25,042016 o9:oo:o0,

o 2oo4 2016 Če*ý úiád ,éměméňckú a k bďáni, , Pod sídlišiěm lsoo,s Kóbvliý 1s211 Prahá s7
Pódáni u.čéná kar.stá nim úiadům a přa(ov šiím asilejig piimo na ]qi!!fu]4r!!4i!9!2]
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Návrh nového uzemního plánu z roku 20 1 4
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYÍNÉ

PLOCHYSMiŠENÉ OBYŤNÉ

PLOCHYSMÍŠENÉ OaYTNÉ

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYŤNÉ
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