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Okresní soud v Náchodě rozhodl soudcem Mgr. Stanislavem Findejsem ve věci  
 
oprávněná: Mgr. Libuše Ondroušková, nar. 29.12.1945, adresa: Jánošíkova 

1248/7, 142 00 Praha 4 – Krč, zast. Šárkou Sedláčkovou advokátkou 
v Broumově, Generála Svobody 17 

 
proti 
 
povinný: Zdeněk Ondroušek, nar. 08.10.1946, adresa: Starkoč 73, 547 01 

Náchod, zast. JUDr. Michalem Hruškou, advokátem v Trutnově, Svatojánské 
nám. 47 

 
- Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí  

 
soud vydává 

usnesení o odročení dražebního jednání  
(dražební vyhláška) 

I. Dražební jednání se odročuje na  9.5.2018 v 8.00 hod. v budově Okresního soudu 
v Náchodě č.d.12. 

 
II. Předmětem dražby je: rozestavěný dům č.p. 73 na pozemku p.č. 15/3, dosud 

nezapsaný v katastru nemovitostí a účelové stavby společně postavené 
s doplňkovou funkcí k hlavní budově na pozemku p.č. 15/3 vše v obci Studnice, 
katastrální území Starkoč 

 
 Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím 

a součástmi jako jeden komplex. 
 
III. Výsledná cena dražených nemovitostí činí částku Kč 320.000. 
 
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč 160.000,- tedy 1/2 ceny nemovitosti a jejího 

příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku. 
 
V. Výši jistoty soud stanoví v částce  Kč 50.000,--  tedy v částce nepřevyšující tři čtvrtiny 

nejnižšího podání. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu 
buď v hotovosti do pokladny soudu nebo platbou na účet soudu č.  6015-521551/0710  
variabilní symbol 1210000409. 

 
K platbě na účet soudu lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního 
jednání zjištěno, že na účet soudu také došla. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své 
předkupní právo, musí je prokázat nejpozději před zahájením dražebního jednání. 
Soud ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda předkupní právo je 
prokázáno. Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

 
VI. Práva a závady spojené s nemovitostí na nemovitosti neváznou   
 



 

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Nentvichová. 

VII. Závady, které prodejem nemovitostí v dražbě nezaniknou, tedy věcná břemena a 
nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i 
nadále ( § 336a odst. 1 písm.  c) o.s.ř. ) na nemovitosti neváznou.   

 
VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem 

následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tom je vydražitel povinen vyrozumět 
soud. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li 
usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li  nejvyšší podání,  a to ke dni vydání 
usnesení o příklepu  ( § 336 l  odst. 1 a 2  o.s.ř. ). 

 
IX. Soud upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávnění, ti , kdo do řízení 

přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných 
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro 
které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení 
dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a 
prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího 
příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží ( § 336f  o.s.ř. ). 

 
X. Soud vyzývá oprávněného a ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, a ostatní 

věřitelé povinného, které požadují uspokojení svých pohledávek při  rozvrhu podstaty  
(§ 336f o.s.ř. ), aby soudu sdělili, zda žádají zaplacení svých pohledávek a upozorňuje, 
že nepožádají-li o zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh 
povinného vůči nim převzít ( § 336g o.s.ř.). 

 
XI. Soud vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je 

uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením 
dražebního jednání a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení výkonu 
rozhodnutí přihlíženo. 

 
XII. Soud upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že je mohou 

uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká. 
 

Po udělení příklepu se vydražitel může ujmout držby vydražených nemovitostí, o 
čemž je povinen uvědomit soud. 
 
  Nabude-li usnesení o udělení příklepu právní moci a zaplatí-li vydražitel nejvyšší 
podání ve stanovené lhůtě, stává se vydražitel vlastníkem vydražené věci ke dni udělení 
příklepu. 
 

Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečně určené lhůtě, soud nařídí 
opětovnou dražbu  (§ 336m  odst. 2  o.s.ř.). 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání (  § 336c, odst. 5 o.s.ř.) 
 
V Náchodě dne  29.3.2018 
 Mgr. Stanislav Findejs, v.r. 
 soudce 
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