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Dražebník - soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň-město, Palackého
nám. 28, na základě smlouvy o provedení dražby nemovité věci dle § 76 odst.2 exekučního
řádu uzavřené dne 17.5.2 O1Omezi

1. Jaroslav Liška, nar. 9.5.1962, bytem Na Výsluní 656/11, 326 00 Plzeň,
práv.zast.Mgr.Šimonem Jirkou, advokátem se sídlem Slovanská 928/1 04, Plzeň

tedy osoba, která navrhuje provedení dražby - dále jen navrhovatel

a

2. JUDr. Zdeněk Zítka, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň-město, Plzeň,
Palackého nám.28, IČ 70931194 - dále jen dražebník-exekutor

vydává
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I.
Dražba nemovitostí uvedených v bodě II se koná dne 23.9.2010 v 11.30 hod. v dražební síni
v Plzni, Palackého nám. 28.

Dražebník organizuje na základě návrhu navrhovatele dražbu, jejímž účelem je přechod
vlastnického práva k předmětu dražby osobě, která v rámci dražby učiní nejvyšší nabídku,
přičemž na ni přejde příklepem dražebníka vlastnické právo.

II.
Předmětem dražby jsou níže specifikované nemovitosti zapsané na listu vlastnictví Č. 278 a
na LV č.275 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov, obec Vyšší Brod, katastrální území Bolechy, a to:

Byt č. 29/3 umístěný v budově Dolní Jílovice, čp.29 (LV 275) - byt. domě, stojícím na
St.l52, ideál.spol.podíl o velikosti 669/4991 na společných částech předmětného
byt. domu čp. 29 a k pozemku St.152

III.
Prohlídka dražené nemovitosti se koná dne 16.9.2010 v 13,00 hod v místě nemovitosti -
byt č.29/3 v obci Vyšší Brod- Dolní Jílovice 29/3, okr.Český Krumlov. Bližší informace
jsou dostupné ze znaleckého posudku v sídle Ex.úřadu Plzeň-město, Palackého nám.28,
Plzeň.

Jedná se o byt č.29/3 umístěný ve zděném byt.domě čp.29 v Vyšším Brodu - Dolních
Jllovicich, Byt je v 2.NP vlevo o velikosti 2+1 s přísl., balkonem a 4x sklepem.
UŽitná plocha bytu činí 54,26 m2. Bytový dům obsahuje celkem 1 PP, 2 NP a podkroví a
celkem 7 byt.jednotek, je napojen na veškeré inž.sůě kromě plynu.



IV.
Výsledná cena dražených nemovitostí činí:

350.000,- Kč.

Nejnižší podání se stanoví s přihlédnutím k výši výsledné ceny nemovitosti ad II. a jejího
příslušenství, práva jiných majetkových hodnot, patřících k draženému celku a po dohodě
účastníků činí částku

350.000,- Kč.
V.
Výše jistoty pro dražbu nemovitostí ad II. se určuje v částce 100.000,- Kč. Zájemci o koupi
dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti u Exekučního
úřadu Plzeň-město nebo na účet tohoto úřadu, vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Plzeň,
číslo účtu 1013044576/5500, v.s. 888888.

K platbě na účet exekutora - dražebníka lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením
dražby zjištěno, že na jeho účet také došla. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní
právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. Soudní exekutor -
dražebník před zahájením vlastní dražby rozhodne, zda předkupní právo je prokázáno. Proti
tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

VI.
Práva spojená s nemovitostí: nebyla zjištěna
Závady spojené s nemovitostí a závady, které prodejem v dražbě nezaniknou: nebyly zjištěny.

VII.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po
udělení příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět dražebníka-exekutora. Vydražitel se
stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, udělením příklepu a zaplatil-li
nejvyšší podání, a to ke dni vydání rozhodnutí o příklepu.

VIII.
Soudní exekutor-dražebník vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§267
o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před
zahájením dražebního jednání a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při zpeněžení
předmětu dražby přihlíženo.

IX.
Soudní exekutor-dražebník upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je
mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Plzni dne 19.8.2010

Za správnost vyhotovenf:
Mgr. Michal Duba-r:

JUDr. Zdeněk Zítka
soudní exekutor-dražebník

Mgr. Mariin TUNKl, soudní exekulor,
Exekulorský úřad Plzeň-město

zástupce @
JUDr. Zdeňko zim, soudnlho exekulora

Exekutorského úřadu Plzeň·město '


