EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PÍSEK
JUDr. Stanislav Pazderka, soudní exekutor
se sídlem V Portyči 472, 397 01 Písek

číslo jednací 117 EX 1070/17-50

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek,
ve věci oprávněného: RM GASTRO CZ s.r.o., se sídlem Jilmová 2685/10, Praha-Vinohrady,
IČ: 27871550,
proti povinnému: Adam Jaroš, Poštovní č. p. 615, Desná, PSČ: 468 61, nar. 19.02.1995,
vydává toto usnesení o odročení a nařízení dražebního jednání:
I.

Dražební jednání nařízené na den 26.09.2018 v 11.00 hodin se odročuje na
den 28.11.2018 v 11:00:00 hodin
v sídle Exekutorského úřadu Písek, V Portyči 472, dražební místnost
Podrobnosti o dražených nemovitostech lze nalézt na webových stránkách:
www.exekucepisek.cz. Informace z této dražební vyhlášky jsou také povinně
zveřejněny na Portálu dražeb provozovaného Exekutorskou komorou České
republiky, www.portaldrazeb.cz.

II.

V ostatních částech zůstává v platnosti dražební vyhláška čj. 117EX 1070/1724 ze dne 05.01.2018.
Odů v odn ěn í :

Dražební vyhláškou citovanou ve výroku II. stanovil soudní exekutor dražební jednání
ohledně nemovitých věcí povinného. Dražební vyhláškou bylo mj. rozhodnuto o tom, že:
II. Předmětem dražby je tato nemovitá věc - tento spoluvlastnický podíl id. 1/2:

Pokud tato listina byla vyhotovena v součinnosti s provozovatelem poštovních služeb (hybridní pošta), může účastník řízení na vyžádání obdržet originál listiny
elektronicky e-mailem, nebo datovou schránkou, případně se taková písemnost předá účastníkovi v sídle úřadu.
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Příslušenství nemovité věci: garáže.
III.

Pořadové číslo dražebního jednání: 1. kolo

IV.

Výsledná cena dražené nemovité věci je 1.095.000,- Kč.

V.

Výše nejnižšího podání činí 730.000,- Kč.

VI.

Jistota činí 80.000,- Kč. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního
exekutora nebo platbou na účet č. 2133333/5800, variabilní symbol 107017,
specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li
o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen
tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního
exekutora došla.

VII.

Věcná břemena a nájemní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě
nezaniknou: nejsou.

Účinky původní dražební vyhlášky obsažené v bodě II. až XII. zůstávají zachovány i pro
toto dražební jednání.
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Písku dne 25.09.2018
JUDr. Stanislav Pazderka, v. r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Petr Stropnický
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

