číslo jednací 117 EX 1948/14-74

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek, ve věci oprávněného:
Martin Buřič, bytem Moravcova č.p. 853, Kolín, práv. zast. advokátem Mgr. Emil
Maximilián Švorc, advokát, se sídlem Štěpánská 643/39, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, PSČ:
110 00, IČ: 05687098, proti povinnému: Tomáš Mikeška, bytem Na Stráni č.p. 135, Kolín,
PSČ: 280 02, nar. 26.02.1969, za účasti manželky povinného: Leona Mikešková, bytem
tamtéž, nar. 01.07.1972, vydává toto usnesení
I.

Dražební jednání nařízené na den 09.01.2018 v 15.00 hodin se odročuje na
den:
12.03.2018 v 11.00 hodin
v sídle Exekutorského úřadu Písek, V Portyči 472, dražební místnost

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

V ostatních částech zůstává v platnosti dražební vyhláška čj. 117EX 1948/1460 ze dne 07.11.2017.

III.

Věřitelé povinného mohou podat přihlášku pohledávky nejpozději do zahájení
dražebního jednání.
O důvo dn ěn í:

Dražební vyhláškou citovanou ve výroku II. stanovil soudní exekutor na den 09.01.2018
dražební jednání ohledně této nemovité věci povinného:

Příslušenství nemovité věci: sklep.

Výsledná cena nemovité věci byla stanovena částkou 2.160.000,- Kč, výše nejnižšího
podání pak činí 1.440.000,- Kč.
Jistota činí 220.000,- Kč a tuto lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního
exekutora nebo platbou na účet č. 2133333/5800, variabilní symbol 194814, specifický symbol –
RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou osobu. K platbě na
účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání
zjištěno, že na účet soudního exekutora došla.
Dne 05.01.2018 byl soudnímu exekutorovi, prostřednictvím právního zástupce
oprávněného, doručen návrh oprávněného na odročení dražebního jednání na začátek března

2018, kterému exekutor vyhověl.
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.

V Písku dne 05.01.2018
JUDr. Stanislav Pazderka, v. r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
JUDr. Petr Stropnický
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
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