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                                                                                          082 EX 47/08 - 41 

 
Usnesení 

 
Mgr. Ivana Pýchová, soudní exekutor Exekutorského ú adu Praha 2, pov ený provedením exekuce na základ  
usnesení .j. 1 Nc 5325/2008-6,082 EX 47/08, které vydal Okresní soud v Nymburce dne 11.2.2008, a kterým 
byla na ízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného exeku ního titulu - rozsudek: .j.46Cm 8/2007-18, 
který vydal Krajský soud v Praze dne 16.3.2007 a který se stal pravomocným dne  a vykonatelným dne 
12.4.2007, ve v ci uspokojení pohledávky  
 
oprávn ného:  
1. Ludmila Lisovskaya, Lomená 212, 253 01  Chýn , r. .585529/2267 

Práv. zást. Mgr. Ji í Malínek, advokát, Doudlebská 1699/5, 140 00  Praha 4-Pankrác 
 
proti  
povinnému: 
1.  Budský Petr, Sedlec 56, 294 71  Sedlec, I :14956705, r. .690918/1642 
 
a  
dalšímu ú astníku ízení:  Markéta Budská, Sedlec 56, 294 71  Sedlec, r. .795409/0067 
 
ve výši 137 548,00 K  s p íslušenstvím 
 
 
v souladu s ust. § 336b zák. . 99/1963 Sb., ob anský soudní ád v platném zn ní na izuje dražební jednání a 
vydává tuto 
 
 

dražební vyhlášku 
 
 
I.  
Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby v souladu s ust. § 336b. zák. . 99/1963 Sb., ob anský 
soudní ád v platném zn ní.           
            
II.   
Den konání dražby: 20. listopadu 2012  
Místo konání dražby: sídlo Exekutorského ú adu Praha 2, Bud jovická 632/65, 140 00 Praha 4 - Kr  
Zahájení dražby: 11,00 hod. 
Dražebník:  Mgr. Ivana Pýchová, soudní exekutor, Exekutorský ú ad Praha 2 
  
III. 

edm tem dražby jsou nemovitosti ve spole ném jm ní manžel , a to:  
 
nemovitosti zapsané na listu vlastnictví . 117 vedeném Katastrálním ú adem pro St edo eský kraj, Katastrální 
pracovišt  Mladá Boleslav, pro obec Sedlec a katastrální území   Sedlec u Benátek nad Jizerou ,tj. pozemku st. 
p. . 51 o vým e 634 m2 (zastav ná plocha a nádvo í) a domu - objektu bydlení Sedlec .p.56 na parcele st.p.  . 
51. 
 
Popis nemovitostí:  
Shora uvedené nemovitosti budou draženy s p ísl. a sou ástmi jako jeden celek. Popis nemovitostí obsahuje 
znalecký posudek . 3236/02-10 ze dne 25.11.2010, který je k dispozici v kancelá i Exekutorského ú adu Praha 2 
nebo na www.exekuce-praha2.cz 
 
Práva a závady spojené s nemovitostmi: 
U nemovitostí, které jsou p edm tem této dražby nebyly zjišt ny závady ve smyslu ust. § 336a odst. 1) 
písm. c) o.s. ., tj. závady, které by prodejem v dražb  nezanikly. 
 
IV. 
Cena nemovitostí, jež jsou p edm tem této dražby, byla zjišt na znaleckým posudkem . . 3236/02-10 ze dne 
25.11.Podle znaleckého posudku iní výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení ástku ve výši 1,200.000 K  
(slovy jeden milion dv  st  tisíc korun eských).  
 
 
 



V. 
Vyvolávací cena – nejnižší podání iní ástku 800.000 K  (slovy osm set tisíc korun eských).                                                   
Minimální p íhoz je stanoven na ástku ve výši 50.000 K  (slovy padesát tisíc korun eských). 

íklep bude ud len tomu, kdo u iní nejvyšší podání.  
K zaplacení nejvyššího podání se ur uje lh ta 30 dn  ode dne nabytí právní moci usnesení o p íklepu, a to 
bankovním p evodem ve prosp ch ú tu íslo 4200322299/6800, variabilní symbol 4708, který je veden u 
Volksbank, a. s.                       
Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodate né lh , soudní exekutor na ídí op tovnou dražbu. 
 
VI. 
Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni složit dražební jistotu ve výši  100.000 K  (slovy jedno sto 
tisíc korun eských) tak, aby ástka byla p ipsána na ú et EÚ Praha 2, íslo ú tu 4200322299/6800, variabilní 
symbol 4708 nejpozd ji dne 19.11.2012 nebo v hotovosti do pokladny EÚ Praha 2 nejpozd ji dne 20.11.2012 
do 10,00 hod. 
      
VII. 
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti a nabylo-li usnesení o p íklepu právní moci, 

echází na n j vlastnické právo k p edm tu dražby, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu.  
Neuhradí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodate né lh , kterou mu ur í soudní exekutor, a která nesmí být 
delší než jeden m síc, usnesení o p íklepu se marným uplynutím dodate né lh ty zrušuje. Vydražitel tímto zma il 
dražbu a je povinen uhradit náklady a škodu vzniklou v d sledku zma ené dražby v souladu s ust. § 336n o.s. . 
v platném zn ní. Dražební jistota složená vydražitelem se zapo ítá na úhradu náklad  dražby a škody vzniklé 
v d sledku zma ené dražby. 
 
VIII. 

ípadné dotazy budou zodpov zeny na telefonním ísle 222 253 331nebo mobil. telef. . 602 41 77 16.     
      
IX. 
Upozorn ní pro osoby, které mají k p edm tu dražby p edkupní právo:     

astník dražby, který má p edkupní právo k p edm tu dražby, je povinen doložit dražebníkovi své právo listinami 
v originále nebo ú edn  ov eným opisem nejpozd ji do zahájení dražby, jinak je v dražb  uplatnit nelze. 
Soudní exekutor ješt  p ed zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda p edkupní právo je prokázáno. 
Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné. P edkupní právo k vydražené nemovitosti zaniká ud lením 

íklepu vydražiteli. 
 
Dále soudní exekutor upozor uje, že p i rozvrhu podstaty se mohou oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili jako 
další oprávn ní, a další v itelé povinného, domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo 
pohledávek zajišt ných zástavním právem, než pro které byla na ízena exekuce, jestliže je p ihlásí nejpozd ji do 
zahájení dražebního jednání, jestliže v p ihlášce uvedou výši pohledávky a jejího p íslušenství a prokážou-li 
je p íslušnými listinami v originále nebo v ú edn  ov ené kopii. K p ihláškám, v nichž výše pohledávky 
nebo jejího p íslušenství nebude uvedena, se nep ihlíží. 
 
Soudní exekutor vyzývá oprávn ného a ty, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, a další v itelé 
povinného, kte í požadují uspokojení svých pohledávek p i rozvrhu podstaty, aby mu sd lili, zda žádají zaplacení  
svých pohledávek, a upozor uje, že nepožádají-li o zaplacení p ed zahájením dražebního jednání, m že 
vydražitel dluh povinného v i nim p evzít. 
Soudní exekutor také vyzývá každého, kdo má právo k draženým nemovitostem nep ipoušt jící dražbu, aby je 
uplatnil u soudního exekutora a aby takové uplatn ní práva prokázal nejpozd ji p ed zahájením dražebního 
jednání, jinak by taková práva nemohla být uplatn na na újmu vydražitele. 
 
X. 
Vydražitel je oprávn n p evzít vydražené nemovitosti s p íslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o 

íklepu. 
Vydražitel se stane vlastníkem vydržených nemovitostí s p íslušenstvím, nabude-li usnesení o p íklepu právní 
moci a zaplatí-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o p íklepu. 
Dražebník je povinen p edat vydražiteli p edm t dražby a listiny osv ující jeho vlastnictví, které jsou nezbytné 
k nakládání s p edm tem dražby dnem následujícím po uhrazení dražební ceny. Veškeré náklady spojené 
s p edáním a p evzetím p edm tu dražby nese vydražitel, a to v etn  dan  z p evodu nemovitosti. 
Nebezpe í škody na p edm tu dražby p echází z jejího držitele na vydražitele dnem p edání p edm tu dražby, 
týž den p echází na vydražitele odpov dnost za škodu zp sobenou v souvislosti s p edm tem dražby. Je-li 
vydražitel v prodlení s p evzetím p edm tu dražby, nese nebezpe í škody a odpov dnost na škodu vydražitel. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pou ení: Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání oprávn ný, ti, kdo do ízení p istoupili jako další 

oprávn ní, povinný a osoby, které mají k nemovitostem p edkupní právo, v cné právo nebo nájemní 
právo, a to do 15 dn  ode dne jeho doru ení u podepsaného soudního exekutora. Odvolání jen proti 
výrok m II., III., IV., IX., X. tohoto usnesení není p ípustné. 

 
 
 
V Praze, dne 25.9.2012 
 
 
 
 
 

  Mgr. Ivana Pýchová 
soudní exekutor  

   Exekutorský ú ad Praha 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další upozorn ní: 
Jako dražitel se m že jednání zú astnit pouze ten, kdo zaplatil do zahájení dražebního jednání nebo ve lh  ur ené 
usnesením o dražb  stanovenou dražební jistotu. 
Fyzická osoba m že dražit jen osobn  nebo prost ednictvím zástupce, jehož plná moc byla ú edn  ov ena. 
Za právnickou osobu, obec, vyšší územn  samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v ust. §§ 21, 21a, 21b o.s. ., které 
své oprávn ní musí prokázat listinou, jež byla ú edn  ov ena nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla ú edn  ov ena. 
Totožnost fyzických osob musí být prokázána ob anským pr kazem nebo cestovním pr kazem, existence právnických osob 
výpisem z obchodního rejst íku nebo jinou zákonem stanovenou ú ední listinou, dokládající právní subjektivitu právnické osoby. 
Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zam stnanci soud , zam stnanci Exekutorského ú adu Praha 2, povinný, 
vydražitel uvedený v ust. § 336m odst. 2) o.s. . a ti, jimž v nabytí v ci brání zvláštní p edpis. 
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