Soudní exekutor Mgr. Zdeněk Ráček
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou
adresa: Kpt. Jaroše 256, Velká Bíteš, PSČ: 595 01

tel.: 564 565 042
e-mail: podatelna@exekutorracek.cz
datová schránka: q6tpk4r
internetové stránky: www.exekutorracek.cz
č. j. 179 EX 55/18-43

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Povinný:
zastoupený:

Vladimír Lacko, bytem Žižkova 227/1, Žďár Nad Sázavou, PSČ: 591 01, dat.
nar.: 07.05.1953

Manžel povinného:
zastoupený:
Vymáhaná peněžitá povinnost:

náklady předcházejícího/soudního řízení ve výši 5.600,- Kč

Vymáhaná peněžitá povinnost
celkem: (pohledávka navýšená o
pravděpodobné náklady exekuce a
pravděpodobné náklady oprávněného
ke dni vydání usnesení)
Oprávněný:
zastoupený:

24.597,- Kč

Město Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ:
591 31, IČ: 00295841

Pověření soudního exekutora vydal: Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou dne 22.01.2018 pod č. j. 16 EXE 65/201816
Exekuční titul: rozsudek vydal: Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou ze dne 09.02.2017 č. j. 8 C 232/2016-14
Mgr. Petr Komzák, exekutorský kandidát Mgr. Zdeňka Ráčka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou
oznamuje konání dražebního roku
I. Čas a místo dražby.
Dražba movitých věcí se uskuteční dne 21.1.2019 v 10.00 hodin na adrese Kpt. Jaroše 256, Velká Bíteš. Dražby se může
zúčastnit pouze registrovaný dražitel, který prokáže svoji totožnost platným úředním průkazem (občanský průkaz nebo
pas), v případě dražení za jiného, oprávněním k takovémuto jednání.
Registrace dražitelů proběhne dne 21.1.2019 od 09.30 do 09.45 hodin na místě samém.
Nenajde-li se pro dražené věci vydražitel, nařizuje se v souladu s ust. § 330 zákona č. 99/1963 Sb. opětovná dražba, která se
uskuteční dne 28.1.2019 v 10.00 hodin na adrese Kpt. Jaroše 256, Velká Bíteš.
Dražby se může zúčastnit pouze registrovaný dražitel, který prokáže svoji totožnost platným úředním průkazem (občanský
průkaz nebo pas), v případě dražení za jiného, oprávněním k takovémuto jednání.
Registrace dražitelů proběhne dne 28.1.2019 od 09.30 do 09:45 hodin na místě samém.
II. Označení dražených věcí.
Předmětem dražebního roku je níže uvedený soubor movitých věcí:
Položka číslo

Popis dražené věci

1.

Zrcadlo v plastovém rámu, hnědé

1ks

2.

Ručník, modrý

1ks

3.

Talířek okrasný závěsný

1ks
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4.

Obraz v rámu

4ks

5.

Skříňka z dřevotřísky, hnědá

1ks

6.

Postel-válenda, červenohnědá

7.

Deka, modrá

8.

Židle, dřevo + textil, hnědočerné

3ks

9.

Stropní svítidlo, žlutobílé, kov

1ks

1ks
1ks

10. Obývací stěna, 5 dílů, sklo + dřevotříska

1ks

11. Umělé květiny

5ks

12. Stůl kulatý, hnědý, dřevotříska

1ks

13. Popelník

1ks

14. Knihy

3ks

15. Šatní ramínko

13ks

16. Ponožky

25ks

17. Kravata

4ks

18. Čepice, modrá

1ks

19. Ovladač na TV + Setopbox

2ks

20. Setopbox (černý 2x + šedý 1x)

3ks

21. Ovladač na TV, šedý

2ks

22. Osobní dokumentace
23. Prodlužovací šňůra, bílá

1ks

24. Sexopbox, černý

1ks

25. Ovladač na TV, černý

1ks

26. Berle, kov + plast

1ks

27. Hodiny kulaté, žluté

1ks

28. Váza, sklo, bílá

1ks

29. Postel-válenda, šedomodrá

1ks

30. Deštník, modrý

1ks

31. Polštář, šedomodrý

2ks

32. Polštář, růžový

1ks

33. Papuče

1ks

34. Sandály

1ks

35. Kuchyňská linka, 5 dílů, dřevotříska, hnědá
36. Hrníček

1ks
5ks

37. Džbánek, keramika

2ks

38. Džbánek, sklo

1ks

39. Miska, keramika

1ks

40. Prodlužovací šňůra, bílá

1ks

41. Kabeláž
42. Keramická váza, hnědá

1ks

43. Umělá květina

1ks

44. Struhadlo

1ks

45. Talíř

11ks

46. Sklenice

11ks

47. Miska na koření, sklo

1ks

48. Poklice na hrnec

1ks

49. Plastová miska

3ks

50. Forma na bábovku

1ks

51. Hrnec

1ks

52. Váleček na těsto

1ks

53. Ubrus

3ks

54. Satelit

1ks

55. Police nástěnná, dřevotříska, bílá

1ks

56. Obraz jelena, dřevěný, hnědý

1ks

III. Způsob provedení dražby.
Dražené movité věci (soubor draženým movitých věcí) budou draženy jako jediný soubor věcí.
IV. Rozhodná cena.
Rozhodná cena za soubor dražených movitých věcí uvedený v čl. II této draž. vyhlášky je 1.500,- Kč.
V. Výše nejnižšího podání.
Výše nejnižšího podání za soubor dražených movitých věcí uvedený v čl. II této draž. vyhlášky je 500,- Kč.
VI. Výše a způsob zaplacení jistoty
Povinnost složit jistotu a její výši exekutor 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. Pro tento dražební rok není požadována
dražební jistota.
VII. Upozornění a poučení
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 byl nařízen výkon rozhodnutí, 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. Opožděné přihlášky budou odmítnuty usnesením
proti kterému není odvolání přípustné. Minimální příhoz je stanoven na částku 50,- Kč.
VIII. Udělení příklepu
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání
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vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanovením cenových předpisů.
IX. Úhrada nejvyššího podání
Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, při stanovení dražební jistoty, nepřesahuje-li částku
stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu (limit), ihned zaplatit; neučiníli tak, draží se věc znovu bez jeho účasti. Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí vydražitel
zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak bude nařízena opětovná dražba.
X. Přechod vlastnictví
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené movité 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.
XI. Odpovědnost obmeškaného vydražitele
Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které vznikly v souvislosti s další
dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě
dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená vydražitelem,
převyšuje-li jistota závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto závazcích, případném započtení anebo vrácení zbytku
jistoty rozhodne se usnesením.
XII. Výzva
Soudní exekutor vyzývá všechny, kteří mají právo ke shora označeným movitým věcem, které nepřipouští výkon
rozhodnutí, exekuci, aby toto právo uplatnili vůči oprávněnému návrhem podle § 68 e.ř. vyškrtnutí věci ze soupisu, a toto
uplatnění práva prokázali soudnímu exekutorovi do okamžiku zahájení dražby, neboť uvedení v předešlý stav v rámci
exekuce není možné.
XIII. Ve smyslu ustanovení § 17b odst. 1 Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu,
může být listinný stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb prostřednictvím tzv. hybridní pošty,
a proto nemusí být takto vyhotovená listina opatřena podpisem a otiskem úředního razítka soudního exekutora. Dle ust. §
17b odst. 3 kancelářského řádu, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou
poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná dle ust. §
16a kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
Prohlídka souboru movitých věcí je možná po předchozí dohodě se schovatelem souboru dražených věcí Město
Žďár nad Sázavou se sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 31 a to každé úterý ode dne vydání této
dražební vyhlášky do dne provedení dražby v čase od 8.30 do 9.00 hod. Kontakt: Blanka Karásková, tel.:
561 205 695.
Mgr. Petr Komzák, exekutorský kandidát Mgr. Zdeňka Ráčka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Žďár
nad Sázavou tímto žádá orgán obce, v jehož obvodu bude dražba konána a v jehož obvodu má povinný bydliště,
aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.
Ve Velké Bíteši dne 12.12.2018
_______________________
Mgr. Petr Komzák, exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem Mgr. Zdeňkem Ráčkem
Dražební vyhláška se doručuje:
Oprávněný
Povinný
Orgánu obce v jehož obvodu bude dražba
konána
Orgánu obce v jehož obvodu má povinný
bydliště

