Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

Č.j. 142 EX 00502/11-107

DRAŽEBNÍ

VYHLÁŠKA

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní
19, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 7.9.2011, č.j. 32
EXE 1416/2011-9, které nabylo právní moci dne 12.10.2011, kterým byla nařízena exekuce podle platebního rozkazu
Okresního soudu ve Vsetíně č.j. 120 C 49/2011 - 8 ze dne 6.5.2011, který nabyl právní moci dne 27.5.2011 a je
vykonatelný, v právní věci
oprávněného:

Bronislav Mareček, RČ:58-12-23/0941, Kateřinice čp.137, 756 21 Kateřinice - Kateřinice,
zast. Mgr. Jiří Fiala, advokát, Novodvorská čp.667, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, ,

k vymožení pohledávky v částce 110 000,00 Kč, Úrok z prodlení 8,00% ročně z částky 110 000,00 Kč od 1.4.2010 do
30.6.2010,
Úrok z prodlení 7,75% ročně z částky 110 000,00 Kč od 1.7.2010 do 6.5.2011,
Úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 110 000,00 Kč od 7.5.2011 do zaplacení,, nákladů
soudního řízení ve výši 36 320,00 Kč, , nákladů oprávněného v exekuci 16 320,00 Kč a nákladů této exekuce, jejichž
výše se určuje samostatným rozhodnutím
proti povinnému:
Josef Burdík,, r.č. 86-04-27/6318,
za účasti manželky Martiny Burdíkové, nar. 29.10.1986
oba bytem Kateřinice čp.90, 756 21 Kateřinice – Kateřinice

nařizuje dražbu movitých věcí povinného (dražební rok)
Čas konání dražby: 30.3.2012 v 15:00 hod.
Místo konání dražby:
dražební místnost Exekutorského úřadu, Zámecké náměstí 37, Frýdek-Místek 73801
Předmětem dražby jsou tyto movité věci:
odhadní cena

vyvolávací cena

LCD Televizor JVC uhlopříčka 90cm, 1 ks

1 500,00 Kč

500,00 Kč

Křovinořez Husquarna, 1 ks

2 400,00 Kč

800,00 Kč

Elektrická vrtačka Narex, 1 ks

1 200,00 Kč

400,00 Kč

Motorová pila Husquarna, 1 ks

2 400,00 Kč

800,00 Kč

Vysokotlaký čistič Stihl, 1 ks

2 400,00 Kč

800,00 Kč
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Věci určené k dražbě je možno prohlédnout 15 minut před konáním dražby v místě a v den konání dražby.
Uvedené věci se budou dražit samostatně.
Zaplacení dražební jistoty se nepožaduje.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo
zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby,
jestliže v přihlášce uvedenou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2
a 336f o.s.ř. se použijí přiměřeně.
Současně vyzývá všechny, kdo mají k některé z dražených věcí právo nepřipouštějící dražbu (§267 o.s.ř.), aby prokázali
soudnímu exekutorovi toto právo a pokud exekutor toto právo neuzná, nechť uplatní takové právo nejpozději před
započtením dražby návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, jinak tomuto právu nebude při dražbě přihlíženo.
Poučení:
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci není omezena
ustanoveními cenových předpisů.
Dražitelé mohou zvyšovat podání nejméně o 50,00 Kč a o nižší částku jen v případě, že nejnižší podání činí méně než
50,00 Kč.
(dle §59 vyhlášky č. 37/1992)
Příklep bude udělen tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-li
učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, soudní exekutor losem, komu má příklep
udělit.
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc převzít. Neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které vznikly soudnímu
exekutorovi a účastníkům v souvislosti s další dražbou, a rozdíl na nejvyšším podání, bude-li v opětovné dražbě dosaženo
nižšího nejvyššího podání.
Pokud nejvyšší podání překročí částku ve výši ekvivalentu 15.000,- EUR, musí vydražitel zaplatit nejvyšší podání
bezhotovostním převodem na bankovní účet úschov soudního exekutora do 7- mi kalendářních dnů ode dne konání
dražby, v tomto případě bude vydražená movitá věc vydražiteli vydaná po připsání vydražené částky na účet úschov
soudního exekutora.
Vlastnictví vydražené věci se nabývá příklepem, důkazem o nabytí vlastnictví je obsah protokolu o dražbě. Vydražitel má
právo, aby mu bylo na požádání vydáno potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci. Nenajde-li se kupec
pro dražené věci, nařídí exekutor opětovnou dražbu.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na vydražené věci.
Jsou-li do dražby zařazeny počítače, elektronické diáře, mobilní telefony a obdobná technika vybavená paměťovými
nosiči, je před provedením dražby proveden výmaz dat na paměťových nosičích. Exekutorský úřad umožní povinnému
nebo jím zmocněné osobě provést zálohu dat, a to nejpozději do 2 pracovních dnu před dnem konání dražby.
Movitá věc bude vydražiteli vydána v místě jejího uskladnění proti předložení potvrzení o přechodu vlastnického práva k
vydražené věci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání vydražené částky na účet úschov soudního
exekutora.
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Postup licitátora, jakož i veškerá práva a povinnosti účastníků dražby a dalších osob, které budou dražbě přítomny, se řídí
Dražebním řádem soudního exekutora, vydaným podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád), za subsidiárního použití zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, vyhlášky č. 37/1992 Sb., o
jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, a Instrukce MS ČR č.j. 1360/95-OOD ze dne 21.8.1996, kterou se vydává
Řád pro soudní vykonavatele.
Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné.
Ve Frýdku-Místku dne 15.3.2012

Soudní exekutor
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M
tel.: 595 532 180
bankovní spojení: 2104403698/2700
Doručuje se:

povinnému, manželu povinného, oprávněnému
orgánu obce, v jejímž obvodu bude dražba konána a v jejímž obvodu má povinný bydliště
Uveřejňuje se: úřední deska exekutorského úřadu, úřední deska obce
inzerce v tisku
Soudní exekutor tímto žádá obecní úřad v jejímž obvodu bude dražba konána a v jejímž obvodu má povinný bydliště, aby
dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým ode dne obdržení do dne konání
dražby.
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