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íslo jednací 117 EX 1808/10-109

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský ú ad Písek, ve v ci oprávn ného: eská
spo itelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4, I :45244782, DI :CZ45244782, proti
povinnému: František Sokol, .p. 117, 378 42 Bednáre ek, nar. 1939, za ú asti manželky
povinného: Anna Sokolová, .p. 117, 37842 Bednáre ek, nar. 1939, vydává toto usnesení o na ízení
dražby:

dražební vyhláška
pro
elektronickou dražbu.
I.
II.

Na izuje se opakovaná elektronická dražba, která se koná prost ednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz.
as zahájení elektronické dražby: 27.3.2012 ve 9.00 hodin.
as ukon ení elektronické dražby: 27.3.2012 ve 11.00 hodin.
Dražba se však koná i po této dob , pokud dražitelé iní podání. Bude-li v posledních p ti minutách
ed stanoveným okamžikem ukon ení dražby u in no podání, má se za to, že dražitelé stále iní
podání a okamžik ukon ení dražby se posouvá o p t minut od okamžiku posledního podání. Budou-li
poté in na další podání, postup dle p edcházející v ty se opakuje. Uplyne-li od posledního
in ného podání p t minut, aniž by bylo u in no další podání, elektronická dražba se tím kon í.
Podání je bráno za u in né pouze v p ípad , že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli
zp tn potvrzeno.

III.

Registrace dražitel :
Jako dražitel se m že elektronické dražby ú astnit pouze osoba, která:
a) je Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz,
b) prokáže svou totožnost,
c) k této dražb se na portálu www.exdrazby.cz p ihlásí a
d) zaplatí dražební jistotu ve výši, která je stanovena touto vyhláškou.
Registrovaným dražitelem se stane každá fyzická nebo právnická osoba, která se jako dražitel
registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to bu zm nou již d íve provedené základní registrace na
„Registrace dražitele“ v sekci „M j ú et“, nebo se jako nový dražitel registruje v sekci „Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného
dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání
totožnosti“), jehož formulá je umíst n na portálu www.exdrazby.cz v sekci „M j ú et“ nebo na
stránce u této dražby na portálu www.exdrazby.cz umíst ného v sekci „Moje dražby“ poté, co se k
této dražb p ihlásí kliknutím na tla ítko „ P ihlásit se k dražb “.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být ú edn ov en. V
ípad právnické osoby nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán fyzickou
osobou uvedenou v § 21 až 21b OS a oprávn ní musí být doloženo ú edn ov enou listinou.
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Je-li Registrovaný dražitel zastoupen na základ plné moci, musí být jeho podpis ú edn ov en.
Doklady u in né v elektronické podob musí být opat eny zaru eným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifika ních
služeb. Z obsahu takové listiny musí být u fyzické osoby uvedeno alespo jméno, p íjmení, datum
narození a bydlišt , u právnických osob firma a identifika ní íslo, nejsou-li tyto skute nosti patrné
z obsahu podpisu.
V p ípad doru ování písemností v listinné podob prost ednictvím ve ejné datové sít musí být
ádn vypln ný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávn ní jej
podepsat, p evedeny do elektronické podoby formou autorizované konverze dokument . Doklad o
prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vypln ní Registrovaným dražitelem ke dni konání této
dražby starší šesti m síc .
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávn ní jej podepsat, doru í Registrovaný
dražitel soudnímu exekutorovi n kterým z t chto zp sob :
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “M j ú et“;
b) zasláním na adresu elektronické podatelny exekutorského ú adu: podatelna@exekucepisek.cz,
c) odesláním do datové schránky soudního exekutora – IDDS: 5k9g8tf,
d) zasláním vypln ného registra ního formulá e držitelem poštovní licence nebo zasláním jiným
zp sobem,
e) osobn v sídle soudního exekutora na adrese Exekutorského ú adu Písek, Prokopova 339/14,
Písek.

IV.

edm tem dražby jsou tyto nemovitosti v obci a katastrálním území Bednáre ek:
- Pozemku st. Parc. . 125, zastav ná plocha a nádvo í,
- Pozemku st. Parc. . 126, zastav ná plocha a nádvo í,
- Pozemku parc. . 531/2, ostatní plocha,
- Budovy rodinného domu p. 117, stojící na pozemku st. Parc. . 125, v ásti
obce Bednáre ek,
- Budovy jiné stavby bez p. e., stojící na pozemku st. Parc. . 126,
když všechny tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního
adu pro Jiho eský kraj, KP Jind ich v Hradec na listu vlastnictví . 159, vedeného pro
obec a katastrální území Bednáre ek.

V.

Výsledná cena dražených nemovitostí je 2.400.000,00 K .

VI.

Výše nejnižšího podání iní 1.200.000,00 K .

VII.

Jistota iní 120.000,00 K . Jistotu lze zaplatit platbou v hotovosti v sídle exekutorského ú adu
nebo na ú et . 2106311463/2700, variabilní symbol 180810, specifický symbol – íslo
id lené dražiteli systémem elektronických dražeb automaticky, nebo rodné íslo dražitele, jde-li o
fyzickou osobu, nebo I dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platb na ú et soudního exekutora lze
ihlédnout jen tehdy, bylo-li p ed zahájením elektronické dražby zjišt no, že na ú et soudního
exekutora došla.

VIII.

Práva a závady spojené s nemovitostí: nejsou.

IX.

Závady, které prodeje nemovitosti v dražb nezaniknou: nejsou.

X.

Vydražitel je oprávn n p evzít vydražené nemovitosti s p íslušenstvím dnem následujícím po dni
vydání usnesení o p íklepu, o tom je povinen vyrozum t soudního exekutora. Vydražitel se stává
vlastníkem vydražených nemovitostí s p íslušenstvím, 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.

XI.

edkupní právo lze uplatnit nejpozd ji do: 26.3.2012 do 14.00 hodin. Upozor uje se, že
osoby, které mají k nemovitostem p edkupní právo, že ho mohou uplatnit jen v dražb jako dražitelé
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a že ud lením p íklepu p edkupní právo zaniká. Hodlá-li n kdo uplatnit p i dražb své p edkupní
právo, musí je prokázat listinami, doru enými soudnímu exekutorovi v n které z forem p edepsaných
touto vyhláškou pro Doklad o prokázání totožnosti ( l. III. vyhlášky) nejpozd ji v termínu uvedeném
v tomto lánku. Soudní exekutor ješt p ed zahájením dražby rozhodne, zda je p edkupní právo.
Toto usnesení se zve ejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz.

XII.

Ur uje se, že v p ípad stejného nejvyššího podání bude p íklep nejprve ud len tomu, komu sv
í
edkupní právo. Není-li dražitel takovou osobou, bude vydražitelem ur en ten, kdo u inil nejvyšší
podání jako první. Dražiteli, který stejné nejvyšší podání u iní pozd ji, bude systémem oznámeno, že
takové podání nebude mít ú inky, na základ kterých by se mohl stát vydražitelem.

XIII.

Námitky proti ud lení p íklepu lze uplatnit po ukon ení elektronické dražby nejpozd ji však
do dvou hodin poté, kdy bude v systému elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz
zve ejn na osoba, která u inila nejvyšší podání a výše nejvyššího podání. Námitky se soudnímu
exekutorovi doru ují stejným zp sobem jako Doklad o prokázání totožnosti ( l. III. poslední
odstavec). V p ípad , že námitky budou shledány d vodnými, pokra uje dražba p edposledním
podáním. V takovém p ípad soudní exekutor ur í nový as ukon ení elektronické dražby, pro který
platí l. II. poslední odstavec obdobn .

XIV.

Usnesení o p íklepu se zve ej uje v systému elektronických dražeb na webových stránkách
www.exdrazby.cz.

P o u

e n í :

Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání jen oprávn ný, ti, kdo do ízení
istoupili jako další oprávn ní, povinný, a osoby, které mají k nemovitostem
edkupní právo, v cné právo nebo nájemní právo.
Odvolání se podává do 15 dn od doru ení tohoto usnesení u soudního exekutora;
o odvolání rozhoduje Krajský soud v eských Bud jovicích.
Odvolání jen proti výrok m uvedených v bod I. až IV., VIII., X. až XIV.

V Písku, dne 9.2.2012

JUDr. Stanislav Pazderka
soudní exekutor

