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Augustinová & Partner s.r.o., Žižkova 5/175, 370 O1 České Budějovice
tc. 26068001, zapsaná: u KS v Českých Budějovicich, oddil C, vložka 11927

Tel.: 602 454695, Fax:387319537, Email: augustinovatiiaugustinova.cz

OZNÁMENí O UPUŠTĚNí OD DRAŽBY OPAKOVANÉ
dobrovolné dle § 22 zák. č. 26/2000 Sb.

Č.j: 550-2009,00

Bod 1.

Veřejná dražba opakovaná dobrovolná se měla konat dne 2.2.2010 na adrese aukční
místnost, Žižkova 5/175, 37001 České Budějovice v 9:00 hod. Od dražby bylo upuštěno dle §
22 zák. Č. 26/2000, Sb.

Bod 2.

Předmět dražby:
Nemovitosti nacházející se v katastrálním území Vrábče, zapsané na LV 770 pro obec a
katastrální území Vrábče, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště
České Budějovice a to:

- st.p. 418 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 508 m2
- p.p.č. 50/7 zahrada o výměře 35 m2
- p.p.č. 52/4 zahrada o výměře 174 m2
- p.p.č. 3289/2 ostatní plocha o výměře 101 m2

pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr
- parcela 52 o výměře 2357 m2
- parcela 57 o výměře 2960 m2

stavba, budova bez čp/če obč. vybavenost na st.p.č. 418

popis nemovitostí:
- objekt na st.p. 418 je objektem dílen a navazující sociální budovy. Jedná se o zděnou
stavbu, přízemní, neposklepenou, s nízkou sedlovou střechou s krytinou z vlnitého eternitu.
Podlaha v části dílen je betonová v sociální části dlažba a PVC. V rata plechová, vytápění
společné pro oba objekty ústřední kotelnou, umístěnou v budově dílen. TUV boilerem. V
sociální budově jsou komíny pro možnost přitápění lokální na tuhá paliva. Rozveden elektrický
proud, voda, kanalizace.
Jako příslušenství k tomuto celku je pčičleněna čerpací stanice PHM- nafty a betonová rampa
na opravy vozidel.
Z venkovních úprav se jedná o asfaltové plochy, oplocení, možnost napojení na plyn.
pozemky: zastavěná plocha a nádvoří st. p.418 pod budovou dílen a soc. budovou, parcely
52/4, 50/7 a 3289/2, které jsou situovány podél západní hranice areálu. Pozemky ve
zjednodušené evidenci původ PK parcela 52 a 57, obě tyto parcely se dle popisu ve
znaleckém posudku kryjí s pozemkem p.č. 61/1, který tvoří dle katastrální mapy nádvoří, není
však zapsán v KN.

- Zástavní práva smluvní, soudcovská, z rozhodnutí správního orgánu uvedené na výpisu z
KN, LV 770 pro k.ú a obec Vrábče, vše ze dne 12.10.2009. Výpisy z KN jsou k dispozici u
dražebníka. V této souvislosti navrhovatel prohlašuje, že všechny závazky vážící se k
předmětům dražby uvedené v předešlé větě zaniknou jejich zpeněžením, neboť předměty
dražby jsou součástí konkurzní podstaty úpadce Zemědělské družstvo Planá, Homole 19, a k
předmětu dražby se tedy vztahuje ustanovení insolvenčního zákona o zániku zástavních práv.
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Augustinová & Partner s.r.o., Žižkova 5/175,37001 České Budějovice
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Cena předmětu dražby byla zjištěna posudkem vypracovaným soudním znalcem. Soudní
znalec Ing. Petr Pokorný dne 2.10.2009 vypracoval posudek s číslem 1174-104-2/2009 a
ocenil předmět na částku 3400000 Kč.

Bod 3.

Navrhovatel, vlastník:
Ing. Štěpán Bláha, Třeboňská 169, 37373 Štěpánovice, RČ:440925/098, ustaven na základě
usnesení soudu 27 INS 1950/2009-A-12 insolvenčním správcem dlužníka Zemědělské
družstvo Planá, Homole 19, 37001 České Budějovice, IČ:25182935

Bod 4.

Nejnižší podání bylo stanoveno na částku 2000000 Kč.

Bod 5.

Dražebník:
Augustinová & Partner s.r.o., Žižkova 5/175, 370 01 České Budějovice, IČ: 26068001, v
zastoupení Štěpánka Augustinová

Licitátor:
Štěpánka Augustinová, RČ:685617/0453

Bod 6.

Dražebník tímto v souladu s § 22 zák.č. 26/2000 Sb. upouští od dražby.
Důvodem upuštění od dražby je změna současného stavu evidovaných údajů KN. V
souvislosti s převedením souboru geodetických informací katastru nemovitostí do
digitální podoby, byly změněny a doplněny údaje o parcelách včetně nových výpočtů
výměr.

Bod 7.

Toto "Oznámení o upuštění od dražby" bylo sepsáno v 6 stejnopisech, z nichž jeden obdrží
navrhovatel a dva jsou určeny pro potřeby dražebníka. Po jednom vyhotovení zašle dražebník
do 5-ti dnů osobám uvedeným v § 20 odst. 5 zák. Č. 26/2000 Sb.

České Budějovice, 18.1.2010
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