14E 679/2009-50

DRAŽEBNÍ

VYHLÁŠKA

Ve věci výkonu rozhodnutí podejem movitých věcí dle § 323, zákona
č. 99/1963 Sb. ( občanský soudní řád ),
oprávněný:
Beck International, s.r.o.
sídlo: Mělník, Blatecká 3344, PSČ 276 01
IČ 62741438,
právně zastoupena JUDr. Josefem Svobodou,
advokátem, se sídlem Poupětova 3, 170 00 Praha 7,
značka: 23154613 a,
proti povinnému:
Jaroslava Ďuračová, ročník 1959,
bytem 67525 Rokytnice nad Rokytou 144,
pro Kč 20.756,- s příslušenstvím,
pro zbývající část Kč 30.616,50 ( Kč 20.756,- pohledávka, Kč 2.276,50 zbývající část
nákladů nalézacího řízení, Kč 7.584,- náklady tohoto výkonu rozhodnutí ),
takto:

A/
I.

II.

Dražební jednání se nařizuje na den 2. listopadu 2011 v 10.00 hodin
na místě samém v Rokytnici nad Rokytnou 144.
Prohlídka sepsaných movitých věcí od 9.30 do 10.00 hodin tamtéž.
Draženy budou movité věci:
Movité věci budou draženy v celku. V případě nezájmu po
jednotlivých položkách.

pol.
č.
1

1

věc daná do dražby
ojetý os. automobil Renault 19,
r.v.1990, barva zelená metalíza, RZ
1J6 7438, emise a TK do 2/2010,
najeto 158 223 km, koroze
lednice s mrazničkou Electrolux, 10letá

počet

rozhodná cena
v Kč

nejnižší podání
v Kč

1

2.250,00

750,00

1

900,00

300,00

B/

Dražební jednání se nařizuje na den 2. listopadu 2011, ve 14.00 hodin
v dražební místností Okresního soudu v Třebíči – suterén.
Prohlídka sepsaných movitých věcí od 13.30 do 14.00 hodin tamtéž.

I.

II.

Draženy budou movité věci:
Movité věci budou draženy v celku. V případě nezájmu po
jednotlivých položkách.
věc daná do dražby

pol.
č.
2

mikrovlnná trouba Schaub
Lorenz, starší
LCD televizor zn. LG, úhl. 66cm, dálk.
ovladač, 4letý, PC 10.000Kč
satelit. přijímač Homecast S 3000CR,
dálk. ovladač, parabolická anténa s
ozařovačem, 4letý, PC 4.000Kč

3

4

počet
1

rozhodná cena
v Kč
150,00

nejnižší podání
v Kč
50,00

1

3.750,00

1.250,00

1

1.500,00

500,00

III.

Rozhodná cena dražených movitých věcí byla určena ve výši
ad A/ Kč 3.150,-, ad B/ Kč 5.400,-.

IV.

Nejnižší podání se stanoví ve výši 1/3 rozhodné ceny částkou
ad A/ Kč 1.050,-, ad B/ Kč 1.800,-.

V.

VI.

Výše jistoty se stanoví ve výši ¾ nejnižšího podání ve výši Kč.
Povinnost složit jistotu a její výši soud 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.
Jistotou lze zaplatit v hotovosti do pokladny Okresního soudu v Třebíči
nebo na účet Okresního soudu v Třebíči na číslo účtu vedeného u České
národní banky Brno, číslo účtu: 6015-927711/0710, pod variabilním
symbolem; doklad o zaplacení jistoty je podmínkou účasti v dražbě;
k jistotě zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li
před zahájením dražebního jednání zjištěno, že došla na účet soudu.
Soud upozorňuje, že při rozvrhu rozdělované podstaty se mohou
oprávněný(á), ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a
další věřitelé povinného (povinné) 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 u podepsaného
soudu nejpozději do zahájení dražebního jednání. Oprávněný(á) a ti, kdo

do řízení přistoupili jako další oprávnění, mohou své pohledávky
za povinným (povinnou) přihlásit, jen jestliže jim byly přiznány
vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným
v § 274 o.s.ř. po právní moci usnesení, kterým byl nařízen výkon
rozhodnutí prodejem výše uvedených movitých věcí.
V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky, jejíhož uspokojení
se věřitel domáhá, a požadovaná výše příslušenství této pohledávky.
K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o pohledávku
přiznanou vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem
uvedeným v § 274 o.s.ř. K přihlášce, v níž nebude uvedena výše
pohledávky nebo jejího příslušenství, soud nebude přihlížet.
VII.

Soud 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, soud losem, komu má
příklep udělit. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li
tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti dle § 329 odst. 3 o.s.ř.

VIII.

Dle § 329 odst.7 o.s.ř. 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.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva
a další závady váznoucí na věci.

IX.

Dle § 329a odst. 1 o.s.ř. Dražbu může provést i vykonavatel; o průběhu
dražby soud sepíše protokol. Soudci, zaměstnanci soudů, povinný a manžel
povinného nesmějí dražit.
Provedením dražby movitých věcí shora a dalších úkonů spojených s
dražbou je pověřen soudní vykonavatel Ladislav Kabrhel.
V případě nepřítomnosti zastupují soudní vykonavatelé Jaromír Chmelíček
a Zdeněk Holoubek.

X.

Podle § 328b, odstavec 3, zákona č. 99/1963 Sb. ( občanský soudní řád ).
Soud oznámí dražební rok dražební vyhláškou, kterou doručí
povinnému, manželu povinného, oprávněnému a orgánu obce, v jejímž
obvodu bude dražba konána a v jejímž obvodu má povinný bydliště.
Kromě toho se dražební vyhláška uveřejní způsobem v místě obvyklým.
Dražební vyhláška není soudním rozhodnutím.

Podle § 267 odst. l o.s.ř. právo k majetku , které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze
uplatnit vůči oprávněnému návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v řízení
podle třetí části občanského soudního řádu (formou samostatné žaloby, která bude
projednána pod samostatným číslem jednacím).
Okresní soud v Třebíči
dne 7. října 2011
Za správnost vyhotovení
Dita Prodělalová

Helena Sari Kouzalová v.r.
vyšší soudní úředník

