Č.j. 189 EX 2379/17-27

Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Školská
695/38, 110 00 Praha 1, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Kolíně ze dne
21.12.2017 č.j. 36 EXE 2477/2017-8, vydaného podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu
9, č.j. 7 C 330/2016-82 ze dne 21.02.2017, ve věci
oprávněného:

Karel Faitl, Loudova 2431/6, Praha 3 - Žižkov, PSČ: 130 00

proti
povinnému:

Miroslav Majtán, Bečváry č.p. 161, Bečváry, PSČ: 281 43, dat.nar. 01.12.1981

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 240.764,70 Kč s
příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává toto
oznámení o dražebním roku:
I. Dražební jednání se koná dne 7.2.2019 v 8.30 hodin ve skladu Exekutorského úřadu Praha 4, na
adrese Palackého 168, 755 01 Vsetín.
II. Zápis dražitelů proběhne v den dražby od 7.45 do 8.00 hodin v místě konání dražby. V době
určené pro zápis dražitelů bude provedena prezence spojená s přidělením dražebního čísla. Zájemce o
dražené předměty (movité věci) při prezenci předloží platný občanský průkaz a pokud půjde o účast v
dražbě v zastoupení zástupce, předloží také úředně ověřenou plnou moc.
III. Dražené věci si lze prohlédnout ve skladu Exekutorského úřadu Praha 4, na adrese Palackého 168,
755 01 Vsetín v den dražby od 7.45 do 8.00 hodin.
IV. Předmětem dražby bude soubor movitých věcí. Nebude-li soubor movitých věcí vydražen, budou
věci, které jsou předmětem dražby, draženy samostatně. Předmětem dražby jsou movité věci:
položka
číslo

sepsaná movitá věc

množství

rozhodná
cena Kč

nejnižší
podání v Kč

5

TV Samsung

1

3000

1000

9

Monitor Philips

1

900

300

17

Tiskárna HP

1

600

200

18

Tel. Samsung

1

4500

1500

19

PC sestava

2

1500

500

20

Skartovačka

1

300

100

22

Sluchátka Sony

1

300

100

25

Taška

1

150

50

Odhadní cena souboru věcí jako celku: 11 250,- Kč
Nejnižší podání souboru věcí jako celku: 3 750 ,- Kč

V. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje. Podle ust. § 328b o.s.ř. povinnost složit jistotu a její výši
exekutor stanoví, převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci nebo draženého souboru věcí po
přepočtení na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni,
který předchází vydání dražební vyhlášky, ekvivalent částky 45 000 EUR.
VI. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné
podání a nebylo-li učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak,
exekutor losem, komu má příklep udělit.
VII. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota, pokud je její zaplacení vyžadováno.
Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se zaplacená jistota vrátí po skončení dražebního jednání.
VIII. Vydražitel musí nejvyšší podání po skončení dražby ihned zaplatit.
IX. Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání či doplatek nejvyššího podání, draží se věc znovu bez účasti
tohoto dražitele. Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady,
které státu a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která
vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl
na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto
závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto závazcích, případném započtení anebo vrácení
zbytku jistoty rozhodne exekutor usnesením.
X. 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.
XI. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na
věci.
XII. Soudní exekutor upozorňuje oprávněného a ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, že se
při rozvrhu podstaty se mohou domáhat uspokojení svých vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zadržovacím právem, nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva k předmětu
dražby, pouze v případě, že přihlásili své pohledávky nejpozději do doby zahájení dražby a ve své
přihlášce, kdy v přihlášce bude uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství a budou-li zároveň
připojeny listiny, která pravost a výši přihlašované pohledávky prokazují. K přihláškám, které neobsahují
stanovení výše nebo příslušenství přihlašované pohledávky se nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a §
336f o.s.ř. se použijí přiměřeně.
XIII. Povinný a osoby uvedené v § 329 odst. 1 o.s.ř. nesmí dražit.
Upozornění pro dražitele: Vydražitel nemůže ani vůči soudnímu exekutorovi ani vůči povinnému
uplatňovat práva z odpovědnosti za vady.
P o u č e n í : Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné
Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost,
která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí
(ust. §17 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský
řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému
byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou
v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Praze dne 07.01.2019
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., v.r.

soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4
Dražební vyhláška se doručuje:
povinný 1x, manžel povinného 1x, oprávněný 1x, orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána a
v jejímž obvodu má povinný bydliště 1x

