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

číslo jednací 117 EX 1950/09-193

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek,
ve věci oprávněného:

Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Klášterská 126/II,
Jindřichův Hradec, IČ: 49060724, práv. zast. advokátem JUDr. Filip
Punda, advokát, se sídlem Klášterská 126, Jindřichův Hradec, PSČ: 377
01, IČ: 71471812

proti povinnému:

1/ Martin Wlodek, bytem Dolní Němčice č.p. 87, Dačice, IČ: 67193668,
dat. nar.: 13.12.1971; za účasti manžela povinného: Andrea
Wlodková, nar. 02.04.1977, bytem tamtéž,
2/ Jan Píša, bytem Krajířova č.p. 27, Dačice, IČ: 63240084, dat. nar.:
12.10.1972

vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání –

dražební vyhlášku.
I.

Dražební jednání se koná
dne 14.12.2018 v 11:00:00 hodin
v sídle Exekutorského úřadu Písek, V Portyči 472, dražební místnost.
Podrobnosti
o
dražené
nemovité
věci
lze
nalézt
na
webových
stránkách:
www.exekucepisek.cz. Informace z této dražební vyhlášky jsou také zveřejněny na Portálu
dražeb provozovaného Exekutorskou komorou České republiky, www.portaldrazeb.cz.

II.

Předmětem dražby je tato nemovitá ve společném jmění povinného č. 1 a jeho
manželky:

III.

Výsledná cena dražené nemovité věci je 1.500.000,- Kč.

IV.

Výše nejnižšího podání činí 750.000,- Kč.

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.

tel.: 380 120 602, tel./fax: 382 210 825, e-mail: podatelna@exekucepisek.cz, www.exekucepisek.cz, DS: 5k9g8tf

V.

Jistota činí 50.000,- Kč. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny
soudního exekutora nebo platbou na účet č. 2133333/5800, variabilní symbol
195009, 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.

VI.

Práva a závady spojené s nemovitou věcí: nejsou.

VII.

Závady, které prodeje nemovité věci v dražbě nezaniknou: nejsou.

VIII.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věci s příslušenstvím
dnem následujícím po dni vydání usnesení o příklepu, o tom je povinen
vyrozumět soudního exekutora. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené
nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o přidělení příklepu právní
moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, povinný, a osoby, které mají
k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.
Odvolání se podává do 15 dnů od doručení tohoto usnesení u soudního
exekutora; o odvolání rozhoduje Krajský soud v Českých Budějovicích.
Odvolání jen proti výrokům uvedených v bodě I., II., VI. a VIII. není
přípustné.

V Písku dne 07.11.2018
JUDr. Stanislav Pazderka, v. r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
JUDr. Petr Stropnický
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

