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Číslo jednací: 040Ex 337/13-120

USNESENÍ
Soudní exekutor, pověřený provedením exekuce na základě Usnesení, které vydal Okresní soud v
Prachaticích ze dne 4.10.2011, č. j. 3E53/2011-18, kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného
exekučního titulu, kterým je rozhodnutí: č.j.30642/11/106970304684, který vydal Finanční úřad Blatná dne
16.8.2011, k uspokojení pohledávky oprávněného: FÚ pro Jihočeský kraj, ÚP Blatná, Třída J.P.Koubka 91,
388 01 Blatná, proti povinnému: Frantová Marie, Bezdědovice 100, 388 01 Bezdědovice, r.č.476124/062,
v částce 7 272 630,50 Kč s přísl., vydává tuto

Dražební vyhlášku
I.
Dražební jednání se koná dne 29.6.2017, v 9:30 hod., v místě, kde se dražené movité věci nachází, tedy
Bezdědovice 100, 388 01 Bezdědovice. Zápis dražitelů se koná od 9:15 hod.
II.
Předmětem dražby jsou následující movité věci:
číslo
položky

počet

popis movité věci

rozhodná
cena (Kč)

nejnižší
podání (Kč)

1

500 kg

Hnědé uhlí - ořech

1 500,00

500,00

2

3 m3

Řezané dříví na zátop

1 800,00

600,00

3

300 kg

Pelety dřevěné

1 080,00

360,00

4 380,00

1 460,00

Celkem :
Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny.
III.
Předmět dražby bude dražen jako soubor věcí.

Výše jistoty se určuje částkou 500,00 Kč. Zájemci o koupi dražených movitých věcí jsou povinni složit jistotu
před dražbou na účet exekutora, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 2102552593/2700,
variabilní symbol: 33713.
IV.
Nejnižší možný příhoz se stanovuje částkou 500,00 Kč.
V.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako
další oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek

zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla
nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši
pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
VI.
Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po udělení příklepu a
po zaplacení nejvyššího podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc
znovu, bez jeho účasti. Nejvyšší podání přesahující limit pro hotovostní platební styk musí vydražitel zaplatit
bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak bude nařízena opětovná dražba. Zaplatí-li
vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo
souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na
vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci.
VII.
Vyzývají se všichni, kdo hodlají uplatnit právo, které nepřipouští dražbu věci, aby tak učinili
bezodkladně u podepsaného soudního exekutora.
Poučení: Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné.
Ve Zdíkově, dne 29.5.2017

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích

Tato dražební vyhláška se doručuje:
- oprávněnému
- povinnému
- orgánu obce, v jejímž obvodu bude dražba konána
- orgánu obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště/sídlo
- úřední deska Exekutorského úřadu v Prachaticích

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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