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Dražební vyhláška

Mgr.  Richard Bednář,  soudní  exekutor,  Exekutorský  úřad  Praha 10, se sídlem Na Plískavě 
1525/2, 102 00 Praha 10, byl na základě smlouvy o provedení dražby pověřen navrhovatelem dražby:

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ:  00016918, se sídlem Třanovského 622/11, 
Řepy, 163 00 Praha 6, jednající likvidátorem Mgr. Rostislavem Pecháčkem, aby

vydal tuto dražební vyhlášku:

I. V souladu s ustanovením § 76 odst.  2  exekučního řádu a 52 odst.  1  exekučního řádu a 
ustanovením § 336b o. s. ř.,  se vyhlašuje první dražební jednání, které se   koná dne   
25.04.  2019    v     9.45  hod.,  v     sídle    Exekutorského  úřadu  Praha  10,  na  adrese  Na   
Plískavě 1525/2, 102 00, Praha 10 (vchod z ulice Hostivařská). 

II. Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:   

-   parcela st. č. 78, o výměře 520 m2, zastavěná plocha a nádvoří

  zapsaná na listu vlastnictví č. 198, vedeném pro k.ú. Částkov u Tachova, okres Tachov, obec 
Částkov, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov,

 
             a to se všemi součástmi a příslušenstvím k nim přináležejícím a jsou draženy jako jeden celek.

III. Nejnižší podání se stanovuje v částce 89.000,- Kč (slovy osmdesátdevěttisíc korun českých) 
včetně DPH. 

IV. Výši dražební jistoty stanovuje soudní exekutor v částce 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc 
korun českých). 

Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti  
do pokladny soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 10, na adrese Na Plískavě 1525/2, 
102 00, Praha 10 nebo na účet soudního exekutora č.ú. 4200222730/6800 pod variabilním 
symbolem  219,  vedený  u  Sberbank  CZ,  a.s..  K  platbě  na  účet  soudního  exekutora  lze 
přihlédnout pouze tehdy, jestliže dojde na účet soudního exekutora nejdéle 1 den před zahájením 
dražebního jednání. Zájemce o koupi dražených nemovitých věcí je povinen prokázat zaplacení 
jistoty v plné výši, před zahájením dražby.

V. Práva a závady spojené s nemovitými věcmi, ve formě věcných břemen, výměnků a nájemních, 
pachtovních či předkupních práv, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, nejsou 
soudnímu exekutorovi ani navrhovateli dražby známa.  

VI.     Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání a u něhož budou splněny další podmínky 
stanovené  zákonem a  touto  dražební  vyhláškou.  Vydražitel  je  oprávněn  převzít  vydraženou 
nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však 
po uplynutí  lhůty 15 dnů ode dne zveřejnění  usnesení  o příklepu na  úřední  desce  soudního 
exekutora. V uvedené lhůtě může každý, kromě soudního exekutora, který dražbu provádí, jeho 
zaměstnanců, obmeškalého vydražitele a těch, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis, písemně 
exekutorovi navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu 
vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 o.s.ř. a 
podpis  navrhovatele  musí  být  úředně  ověřen.  Předražitel  je  oprávněn  převzít  vydraženou 
nemovitost  s příslušenstvím  dnem  následujícím  po  dni,  kdy  mu  bylo  doručeno  usnesení  o 
předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím,  nabylo-li 
usnesení  o příklepu právní  moci  a  zaplatil-li  nejvyšší  podání,  a  to ke dni  vydání  usnesení  o 
příklepu. Předražitel se stane vlastníkem vydražených nemovitých věcí s příslušenstvím, nabylo-li 
usnesení  o  předražku  právní  moci  a  zaplatil-li  předražek,  a  to  ke  dni  vydání  usnesení  o 
předražku. Lhůta k zaplacení  nejvyššího  podání  pro  vydražitele  bude stanovena v usnesení  o 
příklepu. Navrhovatel předražku je povinen zaplatit předražek na účet soudního exekutora dle 
odstavce IV. této dražební vyhlášky, ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu na úřední 
desce  soudního  exekutora.  Není-li  předražek  řádně  a  včas  zaplacen,  k návrhu  se  nepřihlíží. 



Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání ve lhůtě stanovené v usnesení o příklepu, event. ani 
v dodatečné lhůtě určené soudním exekutorem, je povinen nahradit náklady, které soudnímu 
exekutorovi  a účastníkům dražby vznikly v souvislosti  s dalším dražebním jednáním a škodu, 
která  vznikla  tím,  že nezaplatil  nejvyšší  podání.  Na tyto  závazky se  započítá  jistota  složená 
vydražitelem. Totéž platí i pro případ, kdy vydražitel nedoplatí ve stanovené lhůtě předražek.

VII.      Vyzývá se každý, kdo má k nemovitým věcem právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), 
aby je uplatnil u soudního exekutora nejpozději jeden den před okamžikem, ve kterém má být 
zahájena  dražba a  aby takové uplatnění  práva  ve  stejné lhůtě  prokázal,  jinak k jeho právu 
nebude  přihlíženo. 

VIII. Vyzývá se každý, kdo má k nemovitým věcem nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné 
břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o 
nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení, nebo oprávněného z věcného 
břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak 
takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.
 

IX. Doplacení nejvyššího podání úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci 
se nepřipouští. 

X. Upozorňuje se,  že osoby,  které mají  k  nemovité věci  předkupní  právo nebo výhradu zpětné 
koupě, ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo nebo 
výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka 
pozemku k právu stavby, předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke 
stavbě nebo zákonné předkupní právo, které udělením příklepu nezaniká. Hodlá-li někdo uplatnit 
při dražbě své předkupní právo, musí je u soudního exekutora prokázat nejpozději jeden den 
přede dnem, ve kterém má být dražba zahájena. 

P o u č e n í: 
Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek. 

Jako dražitel se může jednání zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání jistotu, 
pokud nebylo v dražební vyhlášce uvedeno, že se složení jistoty nevyžaduje. Fyzická osoba může dražit 
jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, 
obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v § 21, 21a a 21b o.s.ř., které 
své oprávnění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla 
úředně ověřena.

Jako  dražitelé  nesmějí  vystupovat  soudní  exekutor,  zaměstnanci  soudního  exekutora  a  vydražitel 
uvedený v ust. § 336m odst. 2 o.s.ř. a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis.

Vydražitel,  který  nezaplatí  nejvyšší  podání  ve  lhůtě  stanovené  v usnesení  o  příklepu,  event.  ani 
v dodatečné  lhůtě  určené  soudním  exekutorem,  je  povinen  nahradit  náklady,  které  soudnímu 
exekutorovi  a  účastníkům dražby  vznikly  v souvislosti  s dalším dražebním  jednáním  a  škodu,  která 
vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání. Totéž platí i pro případ, kdy vydražitel nedoplatí ve stanovené 
lhůtě předražek. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem.

V Praze dne 21.03.2019 
Mgr. Richard Bednář, v.r.

              soudní exekutor  
Za správnost:
Mgr. Martin Zlatuška 
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem 

Doručí se:
- navrhovatel
- Úřad Městské části Praha 15 (k vyvěšení na úřední desku)
- obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc (k vyvěšení na úřední desku)
- příslušný katastrální úřad
- obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc (k vyvěšení na úřední desku)
- vyvěsit na úřední desku exekutora
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