vyřizuje: Tomáš Andrle 602 775 019

195 EX 2956/16-26
evid. č. opr.: 295616

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72
Moravany, Česká republika pověřený k provedení exekuce Městským soudem v Brně dne 29.11.2016 pod č. j.
80 EXE 3862/2016-11 ve věci povinné/ho
Filka Zdeněk, nar. 28.04.1972, IČ: 68092369, bytem Jana Babáka 1861/3, Brno
oznamuje, že dne 7.12.2017 ve 13:00:00 proběhne
na adrese

Kunčina 8, 569 24 Kunčina,

DRAŽBA
Prohlídka dražených věcí proběhne na výše uvedené adrese ,
téhož dne 30 minut před zahájením dražebního jednání.
Zájemci o účast ve dražbě se mohou zaregistrovat nejpozději do zahájení dražebního jednání.
Provedením dražby je pověřen: Tomáš Andrle
e-mail : podatelna@exek.cz, telefon: +420 498 100 980, fax: +420 498 100 849, ISDS: tb3negn

Dražené věci:
Položka
číslo:

1.

Počet
kusů:

1.

Popis dražené věci / souboru věcí:

OA zn. Audi A6, RZ 5BO3900,
VIN: WAUZZZ4B04N058225,
horší technický stav,
doklady v depozitu.

Rozhodná cena:

60.000,- Kč

Nejnižší podání:

20.000,- Kč

Jistota:

0,-Kč

Věci uvedené pod shodnými čísly položek se draží společně jako soubor věcí.
Povinnost složit dražební jistotu se nestanovuje.
Pro připuštění k účasti na dražebním roku je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad
totožnosti. Podnikající fyzické osoby, které se chtějí účastnit dražby jako podnikatelé, musí před započetím
dražebního jednání doložit výpis z živnostenského či obdobného rejstříku. Právnické osoby musí před
započetím dražebního jednání předložit originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku či
obdobného registru, a pokud za právnickou osobu jedná osoba odlišná od statutárního orgánu právnické osoby,
potom tato musí doložit písemnou a úředně ověřenou plnou moc či pověření vystavené oprávněnou osobou.
Podání se budou zvyšovat minimálně o 500,- Kč. Soudní exekutor udělí příklep vydražiteli, který učiní
nejvyšší podání. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší.
Vydražitel musí předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, nejvyšší podání ihned zaplatit,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, a věc převzít. Neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.
O nabytí vlastnického práva předmětu dražby vydražitelem vydá soudní exekutor písemné potvrzení do
sedmi kalendářních dnů ode dne udělení příklepu, a to na žádost vydražitele.
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.

Přechodem vlastnictví na vydražitele nelze uplatňovat ze strany vydražitele vůči soudnímu exekutorovi
a ani vůči povinnému práva z odpovědnosti za vady, odpovědnost za nahodilou zkázu či poškození věcí.
Od konání dražby bude upuštěno, jestliže povinní nejpozději do zahájení dražby složí do rukou
soudního exekutora, nebo jeho pověřeného zaměstnance, pohledávku včetně veškerého příslušenství a nákladů
exekuce.
Pokud rozhodná cena samostatně dražené položky po přepočtení na měnu České republiky podle kurzu
vyhlášeného Českou národní bankou ke dni předcházejícímu dni vydání této dražební vyhlášky přesahuje částku
45.000,- €, stanoví soudní exekutor povinnost složit jistotu pro danou draženou položku ve výši uvedené shora.
Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora, nebo převodem na bankovní účet soudního
exekutora č. ú. 215 517 648 / 0600 vedený u GE Money bank a.s. s variabilním symbolem platby 295616 a
specifickým symbolem, kterým je rodné číslo nebo IČ zájemce o účast ve dražbě. Jistinu je třeba uhradit dříve
uvedeným způsobem nejpozději do zahájení dražebního jednání a toto prokázat osobě, která dražbu provádí a to
při registraci zájemce o účast ve dražbě. Povinnost prokázat uhrazení dražební jistoty na bankovní účet soudního
exekutora nelze splnit výpisem z bankovního účtu plátce, ani potvrzeným příkazem k úhradě.
Oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé se při rozvrhu podstaty
mohou domáhat uspokojení svých vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo
zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla exekuce nařízena, jestliže je přihlásí
nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky, a jejího příslušenství a prokáží-li je
příslušnými listinami; k přihláškám, v nichž výše pohledávky, nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se
nepřihlíží.
Poučení:

Dražební vyhláška není rozhodnutím.
Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek. (§328b odst. 3 poslední věta o.s.ř.).
Soudní exekutor žádá orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána a v jejímž obvodu má
povinný bydliště, aby tuto dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své úřední
desce.
Listinné stejnopisy v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem mohou být
vyhotovovány za součinnosti provozovatele poštovních služeb. K písemné žádosti účastníka řízení,
kterému byly listinné stejnopisy vyhotovené za součinnosti provozovatele poštovních služeb
zaslány, zašle soudní exekutor elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovenou v elektronické podobě, popř. ji předá účastníkovi řízení nebo jeho zástupci
na technickém nosiči dat, který účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí předloží soudnímu
exekutorovi.

V Moravanech 24.10.2017
Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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