Číslo jednací: 120 EX 2439/07-259

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01
Klatovy, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresní soud v
Prachaticích ze dne 11.4.2007 č.j. 2 Nc 1714/2007-5,
proti povinnému:
PETR KLETEČKA, VELKÁ TURNÁ 60, 38601, VELKÁ TURNÁ,
nar.13.08.1975
na návrh oprávněného: Profidebt, s.r.o., Jindřišská 24/941, 11000, Praha1, IČ 27221971
pro 49 756,13 Kč s příslušenstvím
nařizuje

nový čas a místo

dražebního jednání

I.
Dražba nemovitostí uvedených v bodě II se koná dne 14.12.2011 v 09.30 hod. v sídle Exekutorského úřadu
Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy.
Prohlídka nemovitosti je možná dne 28.11.2011 v 11.00 hod. po předchozí dohodě s Exekutorským úřadem
Klatovy. Dohoda týkající se prohlídky je nutná minimálně 5 dní předem.
II.
Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti:
- SJM, pozemek parcelní číslo St. 63, o výměře 370 m2, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním pracovištěm Strakonice, pro obec Velká Turná, katastrálním územím Velká Turná, na
listu vlastnictví č. 556
- SJM, stavba (budova) Velká Turná, číslo popisné 60, způsob využití: bydlení, stojící na pozemku
parc. č. St.63, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním pracovištěm Strakonice, pro
obec Velká Turná, katastrálním územím Velká Turná, na listu vlastnictví č. 556
Jedná se o rodinný dům s příslušenstvím v obci Velká Turná, okres Strakonice. Dům je obdélníkového
půdorysu s vestavěným podkrovím. V podkroví jsou tři pokoje a terasa. Dispozice původního rodinného
domu je kotelna a pokoj, tyto jsou přístupné z vně objektu. Přístavba rodinného domu obsahuje verandu,
předsíň, schodiště, kuchyň, dva pokoje, koupelnu a WC. Na rodinný dům navazuje stodola a dílna.
III.
Výsledná cena dražených nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení zůstává 1.367.140,- Kč
podle dražební vyhlášky ze dne 11.11.2009.
IV.
Nejnižší podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny dražených nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto
usnesení a jejích příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot, patřících k draženému celku a činí částku

911.400,- Kč
V.
Výše jistoty pro dražbu nemovitostí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení zůstává v částce 200.000,- Kč
podle dražební vyhlášky ze dne 03.01.2006. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit
jistotu před dražbou v hotovosti u Exekutorského úřadu Klatovy nebo na účet tohoto úřadu, vedený
Československé obchodní banky, a.s., pobočka Plzeň, číslo učtu. 214740944/0300, v.s.243907.
K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání
zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.

Odůvodnění
Dne 26.01.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci povinného Petra Kletečky. S ohledem na zahájené
insolvenční řízení rozhodl soudní exekutor o odročení dražebního jednání. Insolvenční návrh byl usnesením
krajského soudu odmítnut. Usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu nabylo právní moci již dne
24.02.2010.
Z tohoto důvodu všechny výroky dražební vyhlášky již nabyly právní moci a je tedy nutné stanovit nový čas
a místo dražebního jednání.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Klatovech, dne 6.10.2011
otisk úředního razítka
____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:

