ExEKuToRsKÝ ÚŘno pÍsex
J|'''Dr. stanis|av Pazderka' soudní exekutor

web: www.exekuceDisek.cz
ID datové schránky: 5kgg8tf
e-mail: podatelna@exekucepisek.cz

tel./fax: 382 210 825: tel.: 380 120 602

se síd|em: Prokopova 339/14, 397 01 Písek
ÚŘEDlÍÍ

FoDtíY! po.čÍ!9.t.;

'Á!

9.t4

hod.

čís|oiednací 117

Ex 269107-ú

Usnesení
soudní exekutor JuDr. stanis|av Pazderka, Exekutorsloý úřa{-Písek, ve věci opÉvněného: Domovní a bytová
správa města Písku, Fiign€rcvo náměstí 42' 397 0Í Píse|C lČ100512362' pfďi povinnému| tvam vo|ková,
DvoÉkova 33' 397 01 Písek' nar. 19s5, VydáVá toto usnesení o nařÍzení opakovaného dražebního jednání -

dražebnívyhlášku
l.

opakwané dražebníjednání se koná
dne 25. sryna 2010 ve 10.30 hodin
v síd|e exekutořského úřadu

397 01.

Podrcbnoďi o dražených nemovitostech |ze na|ézt na ďÉnkách: www.exekucepisek'cz.
Informace z této draiební vyhlášky jsou zvesněny m Portá|u dražeb provozorraného
Exekúonskou komorou Českérepub||ky, www.pořtaldfazeb'(Ž''

u.

Předmětem dražbyje!

a)

spo|Wlastnický podí| povinného ve výši id. 1/6 na těchto nemovitctech v obci a
katastrá|ním územíKo|oveě:
- Pozemky ve zjednodušéné€v|denc|
- Parc' ě' 1021'

.
.
.
.
-

-

parcé|y původ Pozemkový kataďr(PK)|

č.3895/t,
č.4103,
č.440&
č.4807'
ě 4809,
Parc. é 4810,
Par€. ě 48u,
Parc. á 4813,

Parc.

Parc.
Parc.
Parc.
Parc.

Parc' č' 4814'
Parc' č.481'
Parc' č.48t6'
Parc.

č.4El7,

ParG. č' 481&

kdý Éechny Mo nemovŘoďi jsou zapsány v katastru nemovitostí u lGtastrá|ního úřadu pro
P|zeňský kraj, |o Domaž|ice na |istu v|astnictví č' 37' vedeného pro obec a katastrá|ní úámí
Kolovek,

b)

spo|uv|astni€ký podí| povinného ve výš| id. 1/6 na těchto nemovitostech v obci |(o|oveč a
katastrá|ním územíZichov:
. Pozemky ve zjednodušené evidenci - parce|y původ Pozemkový katastr (PK):

-

Pa|c.é 47lI9,
Parc. č. 118/21'
když \,šechny tyto nemovitosti jsou zapsány v kataďru nemovitostí u lGtastřá|ního úřadu pro
P|zeňský kEj' KP Domažlice na |istu vlastniďví ě 379, vedeného prc obec Ko|oveč a kaEstrá|ní
územízichov'

I.

Výs|edná cena draženého spo|uv|astn|ckého podí|u je 16'900'00 |G'

ry,

\lýše nejnižšíhopodání činí8.450,00 Kč.

v.

Jistob činí3.000'00 Kč. Jistotu lze zaplďit bud'v hotovosti do pok|adlry soudního exekutora nebo

p|atbou na účetč. tl47o956o64tz7oo, vafiabi|ní symbo| 26907, sp€cifický symbo| - Rč dražite|e,
jde-|i o frzickou csobu, nebo lc draž]te|e, ide-li o právnickou osobu. K p|atbě na účetsoudního
exekutořa |ze přh|édnout jen tehdý bylo-|i před :ahájením dražebníhojednání zjištěno' že na
účetsoudního exekutora doš|a.
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se spo|W|astn|dďm podí|em nejsou spjaty žádlúpráva a zárrady.
PrcdeJem v dnžbě zanlknou všechny árrady.
Vydražite| je oprávněn přerrzft vydražený spo|uv|astnlcký podí| na nemol,|tostedi s pňs|ušenstvím
dnem nás|eduJícím po dni vydání usnesení o PňHepu, o tom Jé povin€n vyrczumět soudního
exekutora. vydražite| se sůávtá v|aďník€m vydraženého spo|uv|astnického Podí|u na
nemovit6tech' ]raby|o.|l usnésénío přdě|ení pň1depu pávní moci a zap|ať|.|| neJr4si podání, a
to ke dni vYdání usneseni o přk|epu.

Poučeníl

Prďi tomuto usnesení mohou podat odvo|áníjff opráVnění ti, kd.o do řÍzení přstoupi|i jako
da|šíoprávnění' povinní spo|uv|ashk (5 338 odsL 3 osŘ) a osoby, Keré mají
k nemovitostem předkupní právq věcné právo nebo niijemní právo' odvo|ání jen proti
ýrokům uvedeýh V bodě I., II', VI.' VllI' naní přípustné.
odvo|ánÍ se podává do 15 dnO od doručenítohďo usnesení u soudního o(e|otora; o
odvo|ání rozhoduje Krajshý soud v Českých BudějoýcÍch.

V Písku dne 10.6.2010

JUDÍ. stanis|av Pazdeíka, v'r.
soudní o(ekutor
za správnct Whďov€ní:
Mgr. Vác|av V|ášék

