
íslo jednací: 125 EX 593/11-131  
 

U S N E S E N Í   
 
Soudní exekutor JUDr. Marek Frank, Exekutorský ú ad eský Krumlov, pov ený 
provedením exekuce usnesením ze dne 13.10.2011, .j.: 21 EXE 11/2011-12, které 
vydal exeku ní soud: Okresní soud v eském Krumlov , ve v ci oprávn ného: Ji í 
Kvasni ka, Míru 406, 382 73 Vyšší Brod, narozen: 27.10.1966, zast. JUDr. Jan 
Kára, advokát, AK Dlouhá 154, 382 41 Kaplice proti povinnému: Zde ka Bradá ová, 
Studánecká 237, 382 73 Vyšší Brod, I : 69558418, nar.: 20.12.1956, za ú asti 
manžela povinné: Ladislav Bradá , Studánecká 237, 382 73 Vyšší Brod, nar.: 
27.01.1955, vydává toto usnesení o na ízení dalšího dražebního jednání -  
 

d r a ž e b n í  v y h l á š k u  
 

I. Další dražební jednání se koná dne  
 

18.03.2013 v 15.00 hod. 
 
v sídle Exekutorského ú adu eský Krumlov, Tovární 197. 
 
Podrobnosti o dražených nemovitostech lze nalézt na webových stránkách 
Exekutorského ú adu eský Krumlov: www.exekuce-ck.cz; informace z této 
dražební vyhlášky jsou zve ejn ny na Portálu ve ejných dražeb 
provozovaném Exekutorskou komorou eské republiky: www.portaldrazeb.cz.  

 
II. edm tem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id.1/2 k t mto 

nemovitostem v SJM povinné a jejího manžela:  
budovy  
-  Vyšší Brod, .p.237, rod.d m, na st.parc. .314 
pozemky 
-  st.parc. .314 o vým e 171 m2 – zastav ná plocha a nádvo í 
-  parc. .410 o vým e 521 m2 – ostatní plocha 
-  parc. .412/2 o vým e 261 m2 – zahrada, 
když všechny tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí 
vedeném Katastrálním ú adem pro Jiho eský kraj, katastrální pracovišt  
eský Krumlov, na listu vlastnictví: 37, katastrální území: Vyšší Brod, 
obec: Vyšší Brod.  

 
III. Výsledná cena draženého spoluvlastnického podílu je 750 000,00 K . 

 
IV. Výše nejnižšího podání iní 375 000,00 K . 

 
V. Jistota iní 75 000,00 K . Jistotu lze zaplatit bu  v hotovosti do 

pokladny soudního exekutora nebo p evodem na ú et . 5002016500/5500, 
variabilní symbol: 593/11, specifický symbol: rodné íslo 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 byla na ú et soudního 

exekutora p ipsána. 
 

VI. Se spoluvlastnickým podílem nejsou spjata žádná práva a závady. 
 

VII. Prodejem v dražb  nezaniknou žádné závady.  
 

VIII. Vydražitel je oprávn n p evzít vydražený spoluvlastnický podíl na 
nemovitostech s p íslušenstvím dnem následujícím po dni vydání usnesení 
o p íklepu, o tom je povinen vyrozum t soudního exekutora. Vydražitel 
se stává vlastníkem vydraženého spoluvlastnického podílu na 



nemovitostech, 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. 

 
IX. Soudní exekutor upozor uje osoby, které mají ke spoluvlastnickému 

podílu na nemovitostech p edkupní právo, že ho mohou uplatnit jen 
v dražb  jako dražitelé a že ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká. 

 
P o u e n í :  Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávn ný, ti, 

kdo do ízení p 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 se podává do 15 dn  od doru ení tohoto usnesení 
prost ednictvím podepsaného soudního exekutora ke Krajskému 
soudu v eských Bud jovicích. 

 Odvolání jen proti výrok m uvedených v bod  I., II., VI., 
VIII., IX. není p ípustné. 

 Zú astní-li se spoluvlastník povinného dražby a u iní-li 
s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, ud lí se mu 
íklep (§ 338 odst.3 v ta 2 OS ). 

 
Toto usnesení se doru uje:  

a) oprávn nému, spoluvlastníku povinného, t m, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, 
povinnému, manželu povinného, osobám, o nichž je známo, že mají k nemovitosti p edkupní, 

cné nebo nájemní právo, osobám, které již p ihlásily své vymahatelné pohledávky zajišt né 
zástavním právem za povinným a tyto p íslušnými listinami prokázaly  

b) finan nímu a obecnímu ú adu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž obvodu má povinný 
své bydlišt  (sídlo, místo podnikání) 

c) m, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpe ení, p ísp vek na státní politiku 
zam stnanosti a pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní 

d) íslušnému katastrálnímu ú adu  
e) obecnímu ú adu s rozší enou p sobností, v jehož obvodu je nemovitost  

 
V eském Krumlov  dne 2.2.2013 
        JUDr. Marek Frank 
          soudní exekutor 
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