
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PÍSEK
JUDr. Stanislav Pazderka, soudní exekutor
se sídlem V             Portyči 472, 397 01 Písek  

Číslo jednací 117EX 1640/08-87

Usnesení 

Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka, Exekutorský úřad Písek, pověřený k vedení exekuce 
na základě pověření (usnesení o nařízení exekuce) vydaném Okresním soudem ve Strakonicích 
ze dne 13.10.2008 č.j. 17 Nc 3851/2008-5, 

na návrh oprávněného: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 , Praha-Krč, IČ: 
45244782

proti povinnému: 1/ Miroslav Návara, bytem Nádražní č.p. 665, Vodňany,  dat. nar.: 
23.08.1955; 2/ Zuzana Návarová, bytem Nádražní č.p. 665, Vodňany, 
IČ: 65005929,  dat. nar.: 09.03.1963

rozhodl o vydání této

dražební vyhlášky.

I. Čas a místo dražby: 

dne   06.11.2018   v     08:30:00   hod.   
Exekutorský úřad Písek, V     Portyči 472, Písek, tel. č. 382     210     825.  

Informace  z této  dražební  vyhlášky  jsou  zveřejněny  na  webových  stránkách  exekutora: 
www.exekucepisek.cz. Informace z této dražební vyhlášky jsou také povinně zveřejněny na 
Portálu dražeb provozovaného Exekutorskou komorou České republiky, www.portaldrazeb.cz.

II. Věci se draží samostatně.

č. 
položk

y

Označení dražených věcí (a 
počet ks):

Rozhodná cena 
věcí:

Nejnižší podání:

1. Ticho  nad  vodami  2016  - 
Vodňansko

240,- Kč 80,- Kč

2. Zátiší s Břízou 2016 - Vodňansko 240,- Kč 80,- Kč

3. Krokusy 2017 90,- Kč 30,- Kč

4. Limonáda 2018 - akvarel 240,- Kč 80,- Kč

5. Máky 2018 - akvarel 240,- Kč 80,- Kč

6. Kopretiny 2018 – olej, plátno 240,- Kč 80,- Kč

7. Bodlák 2014 – tempera plátno 120,- Kč 40,- Kč

8. U  Jezu  2016  –  Vodňansko,  olej. 
plátno

240,- Kč 80,- Kč

9. Letní Louka – olej, plátno 900,- Kč 300,- Kč

10. Tygr 2016, 120,- Kč 40,- Kč

11. Růže 2016 120,- Kč 40,- Kč

tel.: 380 120 602, tel./fax: 382 210 825, e-mail: podatelna@exekucepisek.cz, www.exekucepisek.cz, DS: 5k9g8tf

Pokud tato listina byla vyhotovena v součinnosti s provozovatelem poštovních služeb (hybridní pošta), může účastník řízení na vyžádání obdržet originál 
listiny elektronicky e-mailem, nebo datovou schránkou, případně se taková písemnost předá účastníkovi v sídle úřadu.



12. Tvář ženy 2015 120,- Kč 40,- Kč

13. Barevný obraz připomínající škeble 120,- Kč 40,- Kč

14. Motýl 2015 120,- Kč 40,- Kč

15. M. Monroe 2017 90,- Kč 30,- Kč

16. Holčička s koněm 240,- Kč 80,- Kč

17. Slunečnice 2012 90,- Kč 30,- Kč

III. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.

IV. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo 
do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných 
vymahatelných  pohledávek  nebo  pohledávek  zajištěných  zadržovacím  nebo 
zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena 
exekuce,  jestliže  je  přihlásí  nejpozději  do  zahájení  dražby,  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.

V. Vydražitel  je  povinen  vydraženou  movitou  věc  s příslušenstvím  převzít 
bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.

VI. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, 
bez jeho účasti. Nejvyšší podání přesahující limit pro hotovostní platební styk musí 
vydražitel zaplatit bezhotovostní  platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak 
bude nařízena opětovná dražba. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, 
přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených 
věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na 
vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.

VII. Vyzývají se všichni, kdo hodlají uplatnit právo, které nepřipouští dražbu věci, aby 
tak učinili bezodkladně u podepsaného soudního exekutora.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Písku dne 05.10.2018  

Za správnost vyhotovení:
Michal Čítek

JUDr. Stanislav Pazderka
soudní exekutor
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