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U S N E S E NÍ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa,
pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v České Lípě dne 09.06.2016 pod
č.j. 24 EXE 1663/2016-10, ve věci exekuce
oprávněného:
Ladislav Kopal, Jirkov 109, 468 22 Železný Brod, narozen: 25.12.1957
proti
povinnému:
Radek Horáček, Kollárova 13, 471 54 Cvikov I, r.č.770814/
prodejem movitých věcí

oznamuje,
1.
2.

že se dražební rok koná dne 17.4.2020 v 17.00 hod. na adrese Tovární 305, Hrádek nad Nisou (býv.
areál Corola).
Předmětem dražby jsou tyto movité věci:
Pol. č. 1
Věc: Vozidlo SPZ 6U06341, VIN VF7CH6FZC39487361, typ vozu CITROEN XSARA PICASSO 1.8l 16V C,
barva ŠEDÁ-METAL, obchodní označení XSARA PICASSO 1.8l 16V, značka vozu CITROEN, rok
výroby 2003.

Stav: vozidlo je nepojízdné
Odhadní cena (rozhodná cena):
Vyvolávací cena (výše nejnižšího podání):

15 000,-- Kč
5 000,-- Kč

Vlastníkem předmětu dražby je povinný výše uvedený.
3. Shora uvedené movité věci budou draženy jako samostatné věci.
4. Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
5. Movité věci určené k dražbě je možno si předem prohlédnout.
6. Zájemci o prohlídku dražených movitých věcí dostavte se dne 17.4.2020 v 16.45 hod. do místa konání
dražby na adresu Tovární 305, Hrádek nad Nisou.
7. Podání se budou zvyšovat o 1 000,- Kč.
8. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání.
9. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc převzít.
10. Exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako
další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než
pro které byla nařízena exekuce. Vymahatelné jsou pohledávky přiznané rozhodnutím, smírem nebo
jiným titulem uvedeným v § 274 o.s.ř. Tyto pohledávky musí být přihlášeny nejpozději do zahájení
dražebního jednání s uvedením výše pohledávky a jejího příslušenství. K přihlášce musí být připojeny
listiny, které prokazují, že jde o vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zadržovacím nebo

zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo
jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží ( § 328b odst. 4 písm. g) o.s.ř.).
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
11. Fyzická osoba může dražit jen osobně nebo prostřednictvím zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou
osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby uvedené v § 21, 21a a 21b o.s.ř., které své oprávnění musí
prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena (§ 336 h oddst. J, 2 o.s.ř.).

Ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f se použijí přiměřeně.
Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudu, exekutor, zaměstnanci Exekutorského úřadu v České Lípě, povinný,
manžel povinného, vydražitel uedený v § 336 m odst. 2 o.s.ř. a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní předpis.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které státu a účastníkům 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 nejvyšší podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto
dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soud.
Exekutor postupoval podle ust.§ 52 odst. 1 zák.č.120/2001 Sb. (Exekuční řád).

V České Lípě dne 13.03.2020
JUDr. Jana Bémová
soudní exekutor
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