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Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce č.j. 824DDE2021 
 o konání veřejné dražby dobrovolné elektronické dle zákona č. 26/2000 Sb. 

 

Tento Dodatek č. 1 navazuje na vydanou Dražební vyhlášku o konání veřejné dražby dobrovolné elektronické a v souladu s § 21 

zákona o veřejných dražbách informuje o změně stavu předmětu dražby. 
 

1.  Dražebník 

REXIM REALITY s.r.o., sídlem Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5, IČO: 49245031. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 20645.   
 

2.  Navrhovatel 

Insolvency Project, v. o. s., se sídlem Bieblova 1110/1b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 28860993, zastoupený ohlášeným 

společníkem JUDr. Ladislavou Lebedovou. Navrhovatel je insolvenční správce dlužníků: Michal Krampera, nar. 05. 08. 1977, IČO: 

72117982, sídlem Jeřábkova 1615, 399 01 Milevsko a Pavlína Kramperová, nar. 06. 01. 1977, bytem Jeřábkova 1615, 399 01 

Milevsko. 
 

3.  Místo, datum a čas zahájení dražby 

Dobrovolná dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím dražebního systému na internetové adrese: www.rajaukci.cz. 

Datum konání dražby byl stanoven na den 14.12.2021. Zahájení dražby bude provedeno na internetové adrese www.rajaukci.cz 

v 10:00 hod. 
 

4.  Vlastník předmětu dražby a předmět dražby dobrovolné elektronické 

Vlastníci předmětu dražby:  

A/  Michal Krampera, nar. 05. 08. 1977, Jeřábkova 1615, 399 01 Milevsko, je vlastníkem podílu o velikosti id. 1/2 na souboru   

nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 5321. Předmět dražby byl zapsán do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka. 

      Pavlína Kramperová, nar. 06. 01. 1977, bytem Jeřábkova 1615, 399 01 Milevsko, je vlastníkem podílu o velikosti id. 1/2 na 

souboru nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 5321. Předmět dražby byl zapsán do majetkové podstaty insolvenčního 

dlužníka. 
A/ 

Předmětem elektronické dražby jsou spoluvlastnické podíly Michala Krampery a Pavlíny Kramperové, každý o velikosti id. 1/2 ve 

vztahu k celku, na souboru nemovitostí, včetně všech součástí a příslušenství, zapsané na listu vlastnictví č. 5321 pro katastrální 

území Milevsko, obec Milevsko, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, a to jmenovitě: 

Pozemky 

Parcela                  Výměra (m2)                    Druh pozemku                            Způsob využití                 Způsob ochrany 

St. 3265                                129                     zastavěná plocha a nádvoří 

      Na pozemku stojí stavba: Milevsko, č.p. 1615, rod. dům, LV 5550 

1580/19                                707                     zahrada                                                                               zemědělský půdní fond 
 

B/ Vlastníci předmětu dražby: SJM Michal Krampera, nar. 05. 08. 1977 a  Pavlína Kramperová, nar. 06. 01. 1977, oba 

Jeřábkova 1615, 399 01 Milevsko. 
B/ 

Předmětem elektronické dražby je nemovitost zapsaná na listu vlastnictví č. 5550 pro katastrální území Milevsko, obec Milevsko, 

vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, a to jmenovitě: 

Nemovitosti, Stavby 

Typ stavby, č. budovy                                  Způsob využití                             Na parcele                             Způsob ochrany 

Milevsko, č.p. 1615                                      rod. dům                                      St. 3265, LV 5321 
 

5.   Zjištěná změna stavu předmětu dražby 

Na základě zjištěných skutečností dražebník informuje, že rodinný dům není napojen na veřejný vodovod, jak bylo původně 

uvedeno ve znaleckém posudku. Nemovitost nedisponuje vlastním zdrojem vody. Voda je do nemovitosti, která je předmětem 

dražby, přiváděna ze studny, která se nachází na sousedním pozemku, který je ve vlastnictví třetí osoby, pana Filipa Krampery, 

který je bratrem insolvenčního dlužníka Michala Krampery. 
 

6.   Ostatní 

Dodatek č. 1 k Dražební vyhlášce byl sepsán v pěti originálech. Text Dodatku č. 1 k Dražební vyhlášce zašle dražebník subjektům 

uvedených v § 20 odst. 5 zákona o veřejných dražbách. 
 

V Praze, dne 01.12.2021                                                                                   

 

 
.........................................................................                                                                      

REXIM REALITY s.r.o., Ing. Jan Kříž, jednatel                             
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