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č.j. 144 EX 1/13d-27 
 
     Dražebník: soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 
47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, dle smlouvy o provedení dražby a na návrh navrhovatele JUDr. Ivany Kozlové, 
notářky v Klatovech, se sídlem Masarykova 328, 339 01 Klatovy, IČ: 25801732, v souladu s ust. § 76 odst. 2 
EŘ za přiměřeného použití ust. § 336b a násl. OSŘ 
 

vydává  t o t o : 

 
USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ   

 
I.  
Dražba nemovitých věcí a jejich příslušenství uvedených v bodě II. tohoto usnesení se koná dne 5.6.2014 v 
10.00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Praha 3, na adrese Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 – Zličín. 
 
II. 
Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: 
 
po zemř. Romanu Brandnerovi, posledně bytem Nýrsko, Žižkova 897, PSČ 340 22 

 
Podíl 1/2 

 

 

       

         a dále 

 

 

 
a dále 
 
Podíl 1/3 

 

 



2 

Příslušenství tvoří: nebylo zjištěno.  
 
III. 
Pořadové číslo dražebního jednání: druhé. 
  
IV. 
Výsledná cena dražených nemovitých věcí činila při první dražbě dne 16.04.2014 částku 1.545.650,- Kč. 
 
V. 
Nejnižší podání při druhém dražebním jednání se stanoví podle ust. § 336m odst. 3 OSŘ ve výši 50 % výsledné  
ceny nemovité věci, to je 

 772.900,- Kč  
 

Minimální příhoz se stanovuje v částce 10.000,- Kč. 
 

VI. 
Výše jistoty se určuje v částce 100.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí, jsou povinni zaplatit 
jistotu před dražbou v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo na účet soudního exekutora, vedený u 
Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 236706237/0300, v.s. 514113. 

K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání 
zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.  
 
VII. 
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitých věcí v dražbě 
nezaniknou:  
- věcné břemeno chůze a jízdy na pozemku parc. č. 962/5 ve prospěch parc. č. 967/32 a parc. č. St. 1367, 
- věcné břemeno chůze a jízdy na pozemku parc. č. 962/6 ve prospěch parc. č. 967/32 a parc. č. St. 1367, 
- věcné břemeno chůze a jízdy na pozemku parc. č. 736/39 ve prospěch parc. č. 967/32 a parc. č. St. 1367. 
Tato věcná břemena se vztahují k LV č. 1723, k.ú. Nýrsko. 
 
VIII.  
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení 
nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podávání návrhů na předražek. Byl-li však podán takový 
návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli 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 stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl 
zaplacen, a to ke dni jeho vydání. 
 
 
Poučení :    Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 
V Praze dne 16.04.2014 

Úřední otisk razítka 
 

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, v.r. 
                                       soudní exekutor                         

Za správnost vyhotovení:  
Lucie Skalová 
pověřena soudním exekutorem 
 


