9 E 7/2010-125

USNESENÍ
Okresní soud v Táboře rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Jakšičovou ve věci výkonu
rozhodnutí oprávněného Finančního úřadu v Soběslavi, se sídlem Soběslav, Wilsonova 113/III,
proti povinnému Danielu Suchanovi, nar. 18.11.1954, bytem Soběslav, Klenovice 197,
zast. Mgr. Pavlem Slabým, advokátem AK České Budějovice, Riegrova 2668/6c, za účasti Dany
Suchanové, nar. 8.2.1956, bytem Klenovice 197, prodejem nemovitosti

takto:
Soud v y d á v á k provedení dražby tuto

d r a ž e b n í v y h l á š k u.

I.

Dražební jednání se koná dne

30. října 2012 ve 13.00 hodin č. dv. 25 II. poschodí budovy Okresního soudu v Táboře,
Nám. Mikoláše z Husi 43.

II.
-

-

Předmětem dražby bude

jedna ideální poloviny domu čp. 197 na st. parc. č. 321 – zastavěná plocha a nádvoří,
který je zapsán v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor na LV č. 545 pro obec a kat. úz. Klenovice
st. parc. č. 321 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 381/13 – orná půda a parc. č. 381/15
– orná půda, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor na LV č. 523 pro obec a kat. úz. Klenovice
Stručný popis nemovitostí:
Dům čp. 197 na parcele č. 321 – zastavěná plocha a nádvoří je samostatně postaveným
rodinným domem ve tvaru L s přízemím a podkrovím, celý nepodsklepený. Dům je
v podílovém spoluvlastnictví, jednu ideální polovinu vlastní povinný spolu s Danou
Suchanovou a druhou polovinu vlastní David Suchan, r.č. 221177. Dům byl zkolaudován
v roce 2001. V přízemí se nachází 2 byty. V prvním bytě je hala, chodba, obývací pokoj,
jídelna, kuchyň, WC a spíž. Ve druhém bytě se nachází obývací pokoj s kuchyní, WC,
šatna, kotelna a dvojgaráž. V podkroví potom se v prvním bytě nachází galerie se
schodištěm, 2 pokoje, šatna, koupelna a WC, ve druhém bytě galerie se schodištěm, 3
pokoje, WC, tělocvična a koupelna. Svislé konstrukce jsou zděné, strop v přízemí
keramický, podkroví izolace v konstrukci krovu, krov je sedlový se valbami opláštěnými
taškami. Nemovitost je určena pro bydlení, je v nadstandardním velikosti a vybavení.
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Obec Klenovice je potom obcí s malou občanskou vybaveností, ale ve velmi dobré
lokalitě bydlení v docházkové vzdálenosti směrem na město Soběslav s úplnou
občanskou vybaveností a možností zaměstnání. Dobré spojení je do Tábora i do Českých
Budějovic. Jedná se o zděný dvoubytový rodinný dům postavený v roce 2001
v nadstandardní velikosti v jižní části zastavěné lokality rodinných domů. Dům je
přístupný po místní zpevněné komunikaci, objekt je půdorysového tvaru L,
nepodsklepený s přízemím a podkrovím v celé zastavěné ploše. Je napojen na veřejné
sítě, elektro, voda a kanalizace. Pozemek je oplocen dřevěným plotem se zděnou
podezdívkou a pilířů bez betonových bloků. Dále se na pozemku nachází zpevněné
plochy, okrasné dřeviny. Dům je dvoubytový o obestavěném prostoru 1.000 m3.
Pozemkem parc. č. 321 – zastavěná plocha a nádvoří je zastavěnou plochou, která
logicky náleží k nemovitosti, má však jiné vlastnické vztahy. Pozemky parc. č. 381/13 a
381/15 jsou ornou půdou, jsou však využívány jako zahrada a ostatní plocha. Rovněž tyto
pozemky jsou ve spoluvlastnickém vztahu.

III.

Výsledná cena domu čp. 197 na parcele č. 321 – zastavěná plocha a nádvoří, kat.
úz. a obci Klenovice se u r č u j e částkou 2.975.000 Kč.
Výsledná cena nemovitostí – stavební parcely č. 321 - zastavěná plocha a
nádvoří, parcely č. 381/13 – orná půda a parcely č. 381/15 – orná půda v kat. úz.
a obci Klenovice se u r č u j e částkou 500.000 Kč.

IV.

Výše nejnižšího podání se stanovuje ve dvou třetinách výsledné ceny, tedy
- u domu čp. 197 na st. parc. č. 321 – zastavěná plocha a nádvoří částkou
1.983.300 Kč
- u pozemkových parcel č. 321 – zastavěná plocha a nádvoří, parcely č. 381/13 –
orná půda a parcely č. 381/15 – orná půda v kat. úz. a obci Klenovice částkou
333.300 Kč.

V.

Výše jistoty se stanoví částkou
- u nemovitosti čp. 197 na st. parc. č. 321 – zastavěná plocha a nádvoří částkou
1.480.000 Kč
- u pozemkových parcel č. 321 – zastavěná plocha a nádvoří, parcely č. 381/13 –
orná půda a parcely č. 381/15 – orná půda v kat. úz. a obci Klenovice částkou
240.000 Kč.
Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny Okresního soudu v Táboře
před vlastní dražbou nebo na účet Okresního soudu v Táboře vedený u ČNB –
pobočka České Budějovice, číslo účtu 6015-729301/0710, VS 0912000710.
K platbě na účet soudu lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením
dražebního jednání zjištěno, že na účet soudu platba došla.
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VI.

Na dražených nemovitostech neváznou žádné závady ve formě věcných břemen
zapsaných v katastru nemovitostí. Žádná jiná břemena ani nájemní práva spojená
s draženými nemovitostmi nebyla zjištěna.

VII.

Závadami, které prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou, jsou věcná
břemena, u nichž tak stanoví zvláštní předpis, nájem bytu a další věcná břemena a
nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i
nadále. V dané věci nebyly zjištěny žádné takové závady, žádné nebyly soudem
ani určeny.

VIII. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem
následujícím po vydání usnesení o příklepu. O tom je povinen vyrozumět soud.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí s příslušenstvím, nabyloli usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání včas, a to ke dni
vydání usnesení o příklepu.
IX.

Soud upozorňuje věřitele, kteří mají proti povinnému pohledávku přiznanou
rozhodnutím nebo jiným titulem ve smyslu § 274 o.s.ř. nebo pohledávku
zajištěnou zástavním právem, že si mohou svou pohledávku přihlásit do řízení
nejpozději do zahájení dražebního jednání. Oprávněný může svou další
pohledávku přihlásit jen tehdy, jestliže mu byla přiznána rozhodnutím, smírem
nebo jiným titulem uvedeným v § 274 po právní moci usnesení o nařízení výkonu
rozhodnutí.
V přihlášce musí být uvedena výše pohledávka a jejího příslušenství, jejíhož
uspokojení se věřitel povinného nebo oprávněný u další své pohledávky domáhá,
jinak se k přihlášce nepřihlíží. V přihlášce musí být připojeny
listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo pohledávku
zajištěnou zástavním právem, leda, že tyto skutečnosti vyplývají přímo z obsahu
spisu.

X.

Soud vyzývá oprávněného a ostatní věřitele povinného, kteří podali přihlášku a
požadují zaplacení svých pohledávek při rozvrhu podstaty, aby soudu sdělili, zda
žádají zaplacení svých pohledávek v hotovosti. Nepožádají-li o zaplacení před
zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh povinného vůči nim převzít.

XI.

Soud vyzývá každého, kdo má k draženým nemovitostem právo nepřipouštějící
dražbu, aby toto své právo uplatnil u soudu, aby takovéto uplatnění prokázal
nejpozději před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při
provedení výkonu rozhodnutí přihlíženo.

XII.

Soud upozorňuje osoby, které mají k draženým nemovitostem předkupní právo,
že je mohou uplatnit jen jako dražitelé v dražbě a neudělením příklepu předkupní
právo zaniká.

XIII. Soud upozorňuje, že podle zák. č. 357/92 Sb. o dani dědické, dani darovací
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a dani z převodu nemovitostí, v platném znění, je vydražitel povinen daň
z převodu nemovitostí.

Odůvodnění:
Okresní soud v Táboře nařídil usnesením ze dne 10.5.2010 č.j. 9 E 7/2010-13 výkon rozhodnutí
prodejem nemovitosti povinné. Následně potom soud na základě znaleckého posudku určil
výslednou cenu předmětných nemovitostí.. Vzhledem k tomu, že usnesení o ceně nabylo právní
moci, nařídil soud nyní dražební jednání. Výše nejnižšího podání byla stanovena ve smyslu §
336 odst. 1 o.s.ř. ve výši dvou třetin výsledné ceny. Výše dražební jistoty potom představuje tři
čtvrtiny nejnižšího podání (§ 336e odst. 2 o.s.ř.).
P o u č e n í : Proti odst. III., IV., V.,VI. a VII. tohoto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od
doruční jeho písemného vyhotovení ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích
prostřednictvím soudu podepsaného. Právo podat odvolání má oprávněný,
povinný a osoby, které mají k nemovitostem předkupní, věcné nebo nájemní
právo.
Proti zbývajícím výrokům tohoto usnesení není odvolání přípustné.
V Táboře dne 14.9.2012
JUDr. Ivana Jakšičová, v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Tereza Krchová, DiS.

