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

oprávněného: Město Strakonice, se sídlem Velké náměstí č.p. 2, Strakonice,

IČ:

oo251B1o, práv. zast. advokátem JUDr. Petr Szabo, se sídlem Skolní
225, Strakonice, PSČ: 38623,IČ: 66232368

proti povinnému:

František Kovář, bytem Čejetice č,p, 74, dat. nar.: 2P.O1.19B3, zast.
Mgr. Petr Sychra, bytem Pavlovova 111B/B, Svitavy, PSC: 568 02,

vydává toto usnesení o odročenía nařízení dražebníhojednání:

Dražební jednání nařízené na den 25.03.202O v 10.0O hodin se odroČuje na

I.

den 13.05.2O2O v 10.0O hodin
v sídle Exekutorského úřadu Písek, V Portyči 472, dražebnímístnost

podrobnosti o dražených nemovitostech lze nalézt na webových stránkách:
www.exqkucepisek.cz. Informace z této dražebnívyhláŠky jsou také povinně
zveřejněny na portátu dražeb provozovaného Exekutorskou komorou Ceské
repu bliky, www,. porta ld razeb.cz.

II.

V ostatních částech zůstává v platnosti dražebnívyhláška čj. 117EX 2OO|L9,
3I ze dne 28.01.2O2O.

odůvodnění:
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:
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příslušenstvínemovité věci: není.

V dalšímtextu vyhlášky.se předmět draŽby označuje jen jako ,,draŽené nemovitosti".

III. Pořadové číslodražebníhojednání: 1. kolo
IV. Výsledná cena draženénemovité věci je 51.602,- Kč.
V. Výše nejnižšíhopodání činí34.4O2,- Kč.
1

VI. Jistota Činí5.0OOr- KČ. Jistotu lze zaplatit bud' v hotovosti do pokIadny
soudního exekutora nebo platbou na účetč. 2133333/58oo, variabilní symbot
20ql9, sPecifický symbot RČ draátěle, jde-li o fyzickou osobu, n"Úo rč
dražitele, jde-li o právnickou osobu. k platbE na účetsoudního exekutora lze
PřihIédnout jen tehdy, bylo-|i před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na
účetsoudního exekutora došla.
VII. Věcná břemena a nájemní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě
nezaniknou: nejsou,

Ú.9inty pŮvodní draŽební vyhlášky obsaženév bodě
toto dražebníjednání.
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IL až XIV. zůstávají zachovány i

pro

proti tomutousnesení není odvoláni'přípustné.

V Písku dne 18.03.2020
JUDr. Stanislav Pazderka
soudní exekutor
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