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083 EXD 1/19-10

U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, 
Náchod, jako dražebník (podle ust. § 232 odst. 1 písm. d) z.ř.s.) na návrh notářky JUDr. Heleny Součkové, 
Strnadova č.  p. 51,  Náchod, v řízení vedeném Okresním soudem v Náchodě pod sp. zn.  17 D 1389/2013, 
v rámci  likvidace  dědictví  po  Josefě  Machové,  posl.  bytem  Kramolna  č.p.  157,  547  01  Kramolna,  r.č.  
275809/419, zemř. 13.12.2013,  vydává

 d r a ž e b n í   v y h l á š k u

1/ Dražební jednání se koná dne 27.6.2019 ve 14:30 hodin 
v sídle Exekutorského úřadu Náchod, Masarykovo náměstí 56, Náchod.

2/   Předmětem dražby je

spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2:
pozemku p. č. st. 1775, jehož součástí je rodinný dům, v části obce Kramolna, č.p. 157,
pozemku p. č. 1494/7 -zahrada,
zaps. na listu vlastnictví č. 304, který vede Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, KP Náchod, pro 
obec Kramolna, katastrální území Městská Kramolna,
včetně všech součástí a příslušenství.

3/ Pořadové číslo dražebního jednání: 1.  

4/  Obvyklá cena dražených nemovitých věcí činí 1.155.000,- Kč. 

5/ Nejnižší podání se stanoví ve výši 770.000,- Kč.

6/  Výše  jistoty  se  určuje  částkou 80.000,-  Kč.  Zájemci  o koupi  dražených  nemovitých  věcí  jsou  povinni 
zaplatit jistotu buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet exekutora u České 
spořitelny a. s., č. ú. 3236429309/0800, v. s. 1192019, specifický symbol - rodné číslo u fyzické osoby, IČO 
u právnické osoby. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením 
dražebního jednání zjištěno, že na účet došla.

7/  Nebyla zjištěna věcná břemena a nájemní práva, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou.

8/ Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení 
nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle § 336ja odst. 1 občanského soudního řádu; 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.

9/ Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby je uplatnil u soudu a aby 
takové uplatnění práva prokázal nejpozději tři dny před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu 
nebude při provedení exekuce přihlíženo.
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10/ Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k nemovité věci nájemní právo nebo věcné břemeno nezapsané v 
katastru nemovitostí, které není uvedeno ve výroku 7. této dražební vyhlášky, nejde-li o nájemce bytu nebo  
oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho 
listinami, jinak takové právo zanikne příklepem.

11/ Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se 
zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci.

12/ Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitým věcem předkupní právo nebo výhradu zpětné 
koupě, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Udělením příklepu předkupní právo zaniká.
Hodlá-li  někdo uplatnit  při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě,  musí  je prokázat 
nejpozději před zahájením dražebního jednání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné

V Náchodě dne 17.05.2019

Mgr. Štěpán Kubeček
exekutorský kandidát

pověřený soudním exekutorem
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