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Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský ú ad Písek, ve v ci oprávn ného: eská
spo itelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, I :45244782, DI :CZ45244782, proti
povinnému: Olga Vondrá ková, Záluží 34, 387 73 Bílsko, nar. 1946, vydává toto usnesení o na ízení
opakovaného dražebního jednání –

dražební vyhlášku
I.

Opakované dražební jednání se koná
dne 12. b ezna 2013 ve 13.30 hodin
v sídle exekutorského ú adu Písek, Prokopova 339/14, Písek, 397 01.
Podrobnosti o dražených nemovitostech lze nalézt na webových stránkách:
www.exekucepisek.cz. Informace z této dražební vyhlášky jsou také povinn zve ejn ny
na Portálu dražeb provozovaného Exekutorskou_komorou
eské republiky,
www.portaldrazeb.cz.

II.

edm tem dražby je tento spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ na t chto nemovitostech
v obci Bílsko a katastrálním území Záluží u Vod an:
- pozemku st. Parc. . 17/3, zastav ná plocha a nádvo í,
- pozemku parc. . 703/2, ostatní plocha,
- budovy bydlení p. 34, stojící na pozemku st. Parc. . 17/3, v ásti obce Záluží,
- pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely p vod Pozemkový katastr (PK):
- Parc. . 146,
když všechny tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního
adu pro Jiho eský kraj, na listu vlastnictví . 178, vedeného pro obec Bílsko a
katastrální území Záluží u Vod an.

III.

Výsledná cena dražených nemovitostí je 181.250,00 K .

IV.

Výše nejnižšího podání iní 90.625,00 K .

V.

Jistota iní 12.000,00 K . Jistotu lze zaplatit bu v hotovosti do pokladny soudního
exekutora nebo platbou na ú et . 2106311463/2700, variabilní symbol 17810,
specifický symbol – R dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo I dražitele, jde-li o
právnickou osobu. K platb na ú et soudního exekutora lze p ihlédnout jen tehdy, bylo-li
ed zahájením dražebního jednání zjišt no, že na ú et soudního exekutora došla.

VI.

Práva a závady spojené s nemovitostí: nejsou.

VII.

Závady, které prodeje nemovitosti v dražb nezaniknou: nejsou.

VIII.

Vydražitel je oprávn n p evzít vydražené nemovitosti s p íslušenstvím dnem
následujícím po dni vydání usnesení o p íklepu, o tom je povinen vyrozum t soudního
exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s p íslušenstvím,
nabylo-li usnesení o p id lení p íklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke
dni vydání usnesení o p íklepu.

JUDr. Stanislav Pazderka
2013.01.29 06:59:32 +01'00'

EXEKUTORSKÝ Ú AD PÍSEK
web: www.exekucepisek.cz
ID datové schránky: 5k9g8tf

JUDr. Stanislav Pazderka, soudní exekutor
tel./fax: 382 210 825; tel.: 380 120 602
se sídlem: Prokopova 339/14, 397 01 Písek

.

EDNÍ HOD INY: P O-

P o u

e-mail: podatelna@exekucepisek.cz

T: 9-16; P Á: 9-14 hod.

e n í :

Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávn ný, ti, kdo do ízení
istoupili jako další oprávn ní, povinný, spoluvlastník (§ 338 odst. 3 OS ) a osoby,
které mají k nemovitostem p edkupní právo, v cné právo nebo nájemní právo.
Odvolání jen proti výrok m uvedených v bod I., II., VI., VIII. není p ípustné.
Odvolání se podává do 15 dn od doru ení tohoto usnesení u soudního exekutora;
o odvolání rozhoduje Krajský soud v eských Bud jovicích.
Obecní ú ad v míst nemovitosti je povinen podle § 336c odst. 2 OS tuto dražební
vyhlášku nebo její podstatný obsah zp sobem v míst obvyklým a to od okamžiku
doru ení tohoto p ípisu do den konání dražby.
Katastrální ú ad je povinen podle § 336c odst. 2 OS tuto dražební vyhlášku nebo
její podstatný obsah uve ejnit na své ú ední desce a to od okamžiku doru ení
tohoto p ípisu do den konání dražby.

V Písku dne 22.1.2013

JUDr. Stanislav Pazderka
soudní exekutor

