EXEKUTORSKÝ ÚŘAD TÁBOR
Mgr. Martina Douchová, soudní exekutor
Příběnická 1908, 390 01 Tábor
tel. 381 251 527, 381 259 761
podatelna@exekucetabor.cz, datová schránka: 7sxg8bb, www.exekucetabor.cz

číslo jednací 017 EX 651/17-82

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Martina Douchová, Exekutorský úřad Táboře, pověřený k vedení
exekuce na základě pověření vydaném Okresním soudem v Příbrami ze dne 20.09.2017 č.j.
222 EXE 2174/2017-42,
ve věci oprávněného: B2 Kapital Czech Republic s.r.o., se sídlem Rybná 682/14,
Praha 1, IČ: 04191536, zast. JUDr. Tomáš Ptáček, advokát, se sídlem Loretánské náměstí
109/3, Praha 1, IČ: 70485739,
proti povinným: 1/ Zdeněk Černý, bytem Nečín 110, 262 13 Nečín, nar. 10.07.1938,
2/ Milada Černá, bytem Nečín 110, 262 13 Nečín, nar. 28.01.1939, oba zast. JUDr.
Dagmar Říhová, advokátka, se sídlem 28. října č.p. 184, Příbram,
k vymožení povinnosti stanovené podle vykonatelného usnesení Okresního soudu v Příbrami
č.j. 9 C 103/2016-85 ze dne 19.07.2016, jakož i k úhradě nákladů exekuce, vydává toto
usnesení o stanovení nového termínu dražby:

I.

Dražební jednání nařízené na základě dražební vyhlášky čj. 017 EX 651/1765 ze dne 06.08.2018 se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz

Čas zahájení elektronické dražby: dne 13.11.2018 v 10:00:00 hodin.
Čas ukončení elektronické dražby: dne 13.11.2018 v 11:00:00 hodin.

Podrobnosti o dražených nemovitostech lze nalézt na webových stránkách:
www.exekutabor.cz. Informace z této dražební vyhlášky jsou také povinně
zveřejněny na Portálu dražeb provozovaného Exekutorskou komorou České
republiky, www.portaldrazeb.cz.
II.

V ostatním zůstává v platnosti dražební vyhláška čj. 017 EX 651/17-65 ze
dne 06.08.2018.

III.

Věřitelé povinného mohou podat přihlášku pohledávky nejpozději do
zahájení dražebního jednání.
Odů v odn ěn í :

Dražební vyhláškou citovanou ve výroku I. soudní exekutor nařídil dražební jednání
ohledně nemovité věci ve společném jmění povinného 1/ a 2/ :

Příslušenství nemovitosti tvoří:
vedlejší stavby – přízemní zděná garáž s pultovou střechou, přízemní zděná stavba pod
sedlovou střechou; venkovní úpravy – oplocení (drátěné pletivo v kovových rámech),
oplocení (dřevěné latě s kovovými sloupky), 2x kovová vrata, zpevněná plocha
z betonové dlažby, betonové schody Teraco, venkovní výtah pro invalidy, 2x studna,
přípojky inženýrských sítí.
Pořadové číslo dražební jednání: 1. kolo, Výsledná cena dražených nemovitostí je
2.090.000,- Kč. Výše nejnižšího podání činí 1.393.300,- Kč. Jistota činí 70.000,- Kč.
Dražební jednání nařízené původně na 13.09.2018 bylo odročeno na neurčito
z důvodu podaného návrhu na odklad exekuce. Dne 04.09.2018 rozhodl Okresní soud
v Příbrami o návrhu povinných na odložení provedení exekuce usnesením č.j. 22 EX
2174/2017-160 tak, že návrh povinných zamítnul. Usnesení Okresního soudu v Příbrami č.j.
22 EX 2174/2017-160 ze dne 04.09.2018 nabylo právní moci dne 26.09.2018. Za tohoto
procesního stavu tak nic nebrání tomu, aby soudní exekutor rozhodl o novém termínu
dražebního jednání.
Účinky původní dražební vyhlášky obsažené v bodě II. až XII. zůstávají zachovány i
pro toto dražební jednání. Dražitelé, kteří svoje přihlášky již podali, je nemusí opakovat,
nedošlo-li v mezidobí ke změně.
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a)
OSŘ).

V Táboře dne 02.10.2018
Mgr. Martina Douchová, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
JUDr. Eva Loskotová
exekutorský koncipient
pověřený soudním exekutorem

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.

