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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠxa
Soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš,Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova150,537 01
Chrudim, pověřený vedením exekuce na základě pověření okresního soudu v Bruntiíle ze dne 02.|1'20|7,
éj': 62 EXE 124412017-10,k vymožení povinnosti dle lykonatelného rozhodnutí vydaného okresním
j.: EPR 169332120|7-5, k uspokojenípohledávky
soudemv Bruntiílepobočkav Krnově dne 2I.08.2017,č,
oprávněné:Kooperativa pojišťovna,a.s.,Vienna InsuranceGroup, se sídlemPobřežní66512|,Praha, IČ:
47116617.
práv. zast.advokátemMgr. Tomáš Pertot,advokát, se sídlemV Jámě 699l|, Praha, PSČ: 110 00, IČ:

1361265r

proti povinnému:JanošcováPavlína,bytem Brantice č,.p.3Z,Brantice,PSC: 793 93, dat'nar.:08.09.l970

ozn^muje konání dražebního roku
I. Datum. časa místo dražby
Drůba moviých věcí se uskutečnídne 23.0|.2019 v 10:00 hodin na adrese Brantice 32, Brantice, GPS:
50.0636 153N. 17.62813288.
DraŽby se může zúčastnitpouze registrovaný draŽite|, kteý prokáže svoji totožnost platn.ým úředním
prukazem (občanský prukaz nebo pas), v případě draženíza jiného, oprávněním k takovémuto jednání.
Registracedražitelůproběhne dne23.0|'2019 od 9:45 do 9:55 hodin na místěsamém'
Povinnému se tímto přikazuje, aby na dobu dražebníhojednání umožnil přístup k draženým věcem,
popřípadě draženévěci umístil na místoveřejně přístupné,a připravil tyto věci k dražbě.
II. Označenídraženýchvěcí
Draženémovité věci byly sepsány do protokolu pod ěj. I29 EX 5615l|7_ 32, kdy číslopoložkyje číslo
položky v protokolu o soupisu,a současněbyla stanovenajejich cena, kdy rozhodná cenaje cena stanovená
o souprsu
podání
Výše nejnižšího
Rozhodná cena v Kč
Kč
Lednice GODDESS

450,-

BTV TESLA

II|.Způsobprovedenídražby
Draženémovité věci budou draženyjednotlivě po položkách se shora uvedenými rozhodnými cenami a
podáními.
nejnižšími
IV. Rozhodná cena
Rozhodná cena je k jednotliqým položkám stanovenav částiII. tétodražebnívyhlášky
podrání
V. Výše nejnižšího
Výše nejnižšíhopodáníje stanovena k jednotlivým položkám v částiII. tétodražebnívyhlášky.
VI. Výše a způsobzaplaceníjistoty
Povinnost složit jistotu a její qýši exekutor stanoví, přer'yšuje-li rozhodná cena Samostatnédraženévěci
nebo draženéhosouboru věcí po přepočtenína měnu Českérepubliky podle kursu r,yhlášenéhoČeskou
národní bankou platnéhoke dni, kteý předcházivydání dražebnívyhlášky, ekvivalent částky45.000'- EUR.
Pro tento draŽebnirok není požadovánadraŽebníjistota.
VII. Uoozorněnía ooučení
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do Íizenípřistoupili jako dalšíoprávnění, a dalšívěřitelé
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo
zástavnim právem nebo zajišťovacímpřevodem práva, než pro kterébyl naÍizenv.ýkon rozhodnutí,jestliže
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je přihlásí nejpozději do zahájení dražby,jestližev přihlášce uvedou rnýšipohledávky a jejího příslušenstvía
prokáži-|ije příslušnýmilistinami. K přihláškám,v nichžqýšepohledávky nebo jejího příslušenství
nebude
uvedena, se nepřihlíží.opožděné,nebo neúplné,přihlášky budou odmítnuty usnesením,proti kterémunení
odvolánípřípustné.
VIII. Uděleníoříkleou
Příklep bude udělen tomu, kdo učinínejlyššípodání. Dražiteléjsou váziáni sv,ými podáními, pokud nebylo
uěiněno podání lyšší.Výše ceny lydraženévěci anebo souboru věcí není omezena ustanovenírncenor,"ých
předpisů.
IX. Uhrada nejv,vššího
podání
Vydražitel musí nejvyššípodání či doplatek na nejr,yšší
podání,při stanovenídražebníjistoý, nepřesahuje-li
částkustanovenoujako nejvyššímožnou pro platbu v hotovosti podle zvláštníhoprávního předpisu (limit),
ihned zaplatit; neučiní-litak, draŽi se věc Znovu bez jeho účasti.
Nejlyšší podání či doplatek na nejvyššípodání přesahující limit musí lydražitel zap|atit bezhotovostní
platbou do sedmi dnůod udělení příklepu,jinak bude naÍízenaopětovná dražba.
X' Přechod vlastnictví
Zap|atí-|ilrydražite|nejr,yšší
podání řádně a včas.přejde na lydražitele vlastnické právo k lydraženémovité
věci anebo souboru lydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem
vlastnictví navydražite|e zan1kajízástavnía zadržovacípráva a dalšízávady váznouci na věci'
XI. odpovědnost obmeškanéhov'vdražitele
Vydražitel, kteryi nezaplatil nejvyššípodání řádně a včas, je povinen nahradit náklady' které vznikly
v souvislosti s další dražbou anebo dražebnímjednáním, škodu, která vznik|a tím, Že nezap|atil nejr,yšší
podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižšínejvyššípodání, rozdi| na nejr,yššímpodríní.Na ty.to
závazky se započítájistota složená .r,ydražitelem,převyšuje-li jistota závazky, zbýruajici ěást se viátí
vydražite|i.o těchto závazcích, případnémzapočteníanebo vrácení zbytku jistoty rozhodne se usnesením.
XII. VÝzva
Soudní exekutor w$vá všechny, kteří mají právo ke shora označenýmmoviým věcem, kterénepřipouští
v.ýkon rozhodnutí, exekuci, aby toto právo uplatnili vůčioprávněnémunávrhem podle 68 e.ř. vyst<rtrruti
$
věcizesoupisu, atotouplatněníprávaprokáza|isoudnímuexekutorovidookamžiklzahájenídražby,neboť
uvedenív předešlý stav v rámci exekuce nenímožné.
Soudní exekutor tímtožádá orgán obce, v jehož obvodu bude dražbakonána av jehožobvodu má povinný
bydliště, aby lyhlášku nebo její podstatn.ýobsah uveřejnil do dne konání &ažby způsobem.v mísiě
obr,yklým.
Poučení: Proti dražebníryhlášce neníodvolánípřípustné(s328b odst. 3 o.s'ř.).
Ve smyslu ustanovení$ l7b odst. l Stavovskéhopředpisu Exekutorské komory Českérepubliky,
kancelářského řádu, může bý listinný stejnopis lyhotoven za součinnosti provoiovatele
poštovních služeb prostřednictvím tzv. hybridní pošty, a proto nemusí být takto r,yhotovená
, listina opatřena podpisem a otiskem úředníhorazítka soudníhoexekutora. Dle ust. $ l7b odst. 3
kancelářského řádu, k písemnéžádosti účastníka,
kterémubyl listinný stejnopis doručen'se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
elektronicképodobě a podepsanádle ust. $ 16a kancelářskéhořádu nebo se předá účastníkovi
v
sídleúřaduna technickémnosiči dat.
V Chrudimi dne 12.12.2018
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