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Č.j.: 003 EX 959/19-166

Dražební vyhláška
Soudní exekutor Mgr. Bednář Richard, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě 1525/2, 102 00
Praha 10, pověřený k vedení exekuce na návrh oprávněného: Kříž Jaroslav, bytem Žalmanova 1193/6,
Praha 4, Braník, PSČ: 147 00, dat. nar.: 10.12.1979, práv. zast. advokátem JUDr. Szabo Vladimír, se
sídlem Jeremenkova 1021/70, Praha-Braník, PSČ: 147 00, IČ: 66257930 proti povinnému: 1/ Bašek
Petr, bytem Jirkovská č.p. 5019, Chomutov, PSČ: 430 04, nar. 29.07.1979; 2/ Bašková Markéta, bytem
Jirkovská č.p. 5019, Chomutov, PSČ: 430 04, nar. 19.10.1980, v pověření k provedení exekuce vydaném
Okresním soudem v Chomutově ze dne 01.03.2019, č.j. 11 EXE 6400/2019-12, podle vykonatelného
notářského zápisu JUDr. Ivany Demutové, notářky, ze dne 21.11.2017 č. j. NZ 943/2017, oznamuje
konání dražebního roku k prodeji movitých věcí
I.

Dražba movitých věcí se koná: dne 30.10.2020, od 10.00 hodin ve skladu soudního
exekutora v areálu CSI a.s., v budově „C“, na adrese Pražská ul. 16, Praha 10.

II.

Draženy budou tyto movité věci:

Položka

Popis

1.

Lustr - kov

2.

Rozhodná cena

Výše nejnižšího podání

1

600,- Kč

200,- Kč

Kávovar zn. Catler

1

10.500,- Kč

3.500,- Kč

3.

Police - kov

2

900,- Kč

300,- Kč

4.

Lavice - kov s podsedákem

1

1.200,- Kč

400,- Kč

5.

Stolek zahradní - kov

2

600,- Kč

200,- Kč

6.

Židle – bílá barva

1

300,- Kč

100,- Kč

7.

Světlo – kov, diody

1

900,- Kč

300,- Kč

8.

Skříň – bílá barva

1.200,- Kč

400,- Kč

9.

Komoda – bílá barva

1

900,- Kč

300,- Kč

10.

Televize zn. Sony Bravia, KDL-55W955B

1

21.000,- Kč

7.000,- Kč

11.

Rám postele - kov

1

1.200,- Kč

400,- Kč

12.

Rošt dřevěný

2

900,- Kč

300,- Kč

13.

Matrace šíře 90 cm

2

600,- Kč

200,- Kč

14.

Matrace šíře 180 cm

1

900,- Kč

300,- Kč

15.

Lampička

1

300,- Kč

100,- Kč

16.

Lustr – kov „svícen“

1

600,- Kč

200,- Kč

III.
IV.
V.

Počet

Movité věci se draží samostatně.
Zaplacení jistoty pro účast v dražbě se nevyžaduje.
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční dne 30.10.2020, od 9.45 hodin ve skladu
soudního exekutora v areálu CSI a.s., v budově „C“, na adrese Pražská ul. 16, Praha 10.
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VI.

Upozorňuje se, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva,
než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději den přede dnem, ve
kterém má být zahájena dražba, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství
a prokáží-li je příslušnými listinami, k přihláškám, v nichž nebude výše pohledávky nebo jejího
příslušenství uvedena se nepřihlíží.

Poučení:
Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné.
Zájemce o dražené předměty (movité věci) při prezentaci předloží platný občanský průkaz, a pokud
půjde o účast v dražbě v zastoupení, zástupce předloží také úředně ověřenou plnou moc. Cizinci předloží
cestovní pas a povolení k pobytu v České republice. Jako dražitelé nesmějí vystupovat soudci,
zaměstnanci soudů, soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný, manžel povinného,
vydražitel, který nedoplatil nejvyšší podání a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis. Pokud bude
před dražbou zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávaných věcí z exekuce, bude dražba
odročena do pravomocného rozhodnutí o žalobě. Nejnižší podání činí 1/3 rozhodné ceny. Dražitelé jsou
vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který
učiní nejvyšší podání, učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno vyšší podání, udělí
exekutor příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep
takto udělen, udělí jej exekutor dražiteli který byl určen losem. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned
zaplatit. Neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a
včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí
na věci. Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce po doplacení nejvyššího podání, bude
exekutor postupovat podle ust. § 330 odst. 2 a 3 o.s.ř. Nenajde-li se vydražitel pro dražené věci, nařídí
soudní exekutor opětovnou dražbu.
V případě doručení tohoto elektronického dokumentu ve formě listinného stejnopisu vyhotoveného za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, Vám bude na základě Vaší písemné žádosti tento dokument
zaslán v elektronické podobě elektronickou poštou, na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo
předán v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Praze 10 dne 22.09.2020
Mgr. Bednář Richard, v.r.
soudní exekutor
- otisk razítka Za správnost:
Mgr. Martin Zlatuška
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
Doručí se:
-

oprávněný (právní zástupce)
povinný (právní zástupce)
orgánu obce, v jejímž obvodu bude dražba konána (k vyvěšení na úřední desce)
orgánu obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště (k vyvěšení na úřední desce)
úřední deska soudního exekutora

