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Číslo jednací: "ÍGIŠ D 2142/22-5

USNESENÍ- DRAŽEBNÍ VYHLÁŠgKíjA—T— —

i ?

Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00

Olomouc, pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci řízení o pozůstalosti, ve kterém byla v souladu s

ust. § 195 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, nařízena likvidace pozůstalosti, a to

usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17. l. 2022, čj. 34 D 2295/2020-161. Tímto usnesením byl

rovněž jmenován likvidační správce Alma Insolvence v.o.s., Braunova 2529/1, 15000, Praha, IČ 07098367.

Na základě souhlasu notářky JUDr. Petry Habartové, jako soudní komisařky, se zpeněženírn majetku ze dne

20. 6. 2022, uzavřel likvidační správce: Alma Insolvence v.o.s., Braunova 2529/1, 15000, Praha, IČ

07098367, tj. osoba oprávněná disponovat s předmětnými movitými věcmi ve věci likvidace pozůstalosti po

zemřelém Alexandra Skrhová, Brunelova —14200, Praha, nar.—952, smlouvu o prodeji

movitých věcí při likvidaci pozůstalosti. V souladu s ust. § 232 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních

soudních, a v souladu s ust. § 52 odst. 1, § 69 a ust. § 76 zákona č. 120/2001 Sb., e.ř., ve vazbě na § 335 a

násl. zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř., ve znění pozdějších předpisů

rozhodl takto:

Dražba se podle ustanovení § 33021 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.),

koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu

„www.exdrazbv.cz“.

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 12. 9. 2022 v 11:00 hod., od tohoto

okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 12. 9. 2022 ve 12:00 hod. Dražba se však koná

do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

v platném znění, dále jen „o.s.ř.“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem

ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení

dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-lí poté činěna další podání

postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-lí od posledního učiněného podání pět minut, aniž

by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí udělením

příklepu dražiteli s nejvyšším podáním. Dražitel s nejvyšším podáním a výše tohoto podání se

zveřejní v elektronickém systému dražeb. Podání je bráno za učiněné pouze vpřípadě, že bylo

systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné

datové sítě (e-mailem).

 

II. Předmětem dražby je tato movitá věc:

Popis věci Odhad Kč Nejnižší podání Kč

(dle znaleckého posudku č.

12057/208/22 znalce

Miroslava Regnera)
 

Osobní automobil Dacia Sandero 1,2

VIN: UUlSSDM3558339601, 48.000,- Kč 16.000,- Kč

reg. zn. 1BX4284 "     
 

Bližší popis naleznete ve znaleckém posudku č. 12057/208/22.
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III.

IV.

V.

VI.

VH.

Prohlídka movitých věcí se nekoná.

Podání se budou zvyšovat nejméně o 500,- Kč (pětsetkorunčeských)

Složení dražební jistoty není požadováno.

Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání.

Lhůta k zaplacení nejvyššího podání se stanoví do 3 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel převodem na účet úschov soudního exekutora číslo

239564131/0300, variabilní symbol 214222, specifický symbol rodné číslo nebo IČ registrovaného

dražitele, nebo vkladem na uvedený účet úschov soudního exekutora v kterékoli pobočce ČSOB, a.s.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc po zaplacení nejvyššího podání, nejpozději

však do 7 kalendářních dnů ode dne doplacení nejvyššího podání. Vydraženou movitou věc je

vydražitel oprávněn po předchozí dohodě s likvidačnim správcem v Praze a to proti předložení

potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci vystaveného soudním exekutorem po

zaplacení nejvyššího podání. Nepřevezme-li si vydražitel movitou věc do 1 kalendářního měsíce po

doplacení nejvyššího podání, nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu. Vlastnictví vydražené věci se

nabývá příklepem, důkazem o nabytí vlastnictví je obsah záznamu o elektronické dražbě movité

věci. Vydražiteli se po zaplacení nejvyššího podání vydává potvrzení o přechodu vlastnického práva

k vydražené věci. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další

závady váznoucí na věci.

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným

dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazbvxz, prokáže svou totožnost, k této

dražbě se na portálu www.exdrazbv.cz přihlásí a na účet soudního exekutora zaplatí dražební

jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v čl. V.

Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická iprávnická), která se jako dražitel

registruje na portálu www.exdrazbv.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na

„Registraci dražitele“ v sekci „Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci

„Registrace“.

Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti

registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazbv.cz“ (dále jen „Doklad

o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.exdrazbv.cz v sekci „Můj účet“

nebo v informačním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazbv.cz umístěného v sekci

„Mole dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se k dražbě“.

rrr vv

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokazam totožnosti musí být úředně overen.

V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí být Doklad

o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí

být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být

úředně ověřena.

V případě elektronického doručování musí být řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání

totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, převedeny do elektronické podoby formou

autorizované konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění

Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší dvanácti měsíců.

Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný

uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:

a) uložením na portálu www.exdrazbV.cz v sekci “Můj účet“;
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b) zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny

exekutorského úřadu podatelna@exekutor-svoboda.cz a nebo do datové schránky soudního exekutora rdbtee7.

c) Zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence.

d) osobně v sídle soudního exekutora na adrese Dvořákova 32, 779 00 Olomouc

Osobám, které nedisponují technickým vybavením pro registraci a účast v dražbě, soudní exekutor

umožní po předchozí písemné žádosti přístup k technickému vybavení v sídle exekutorského úřadu

nebo na jiném vhodném místě. Písemná žádost musí být do sídla exekutorského úřadu doručena

nejpozději dva pracovní dny přede dnem zahájení dražby.

Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.

Podání je pokládáno za učiněné jedině tehdy, bylo-li elektronickým systémem dražeb dražiteli zpětně

potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě. Dražitelé V elektronické dražbě

nemohou činit stejná podání - elektronický systém dražeb s dostatečnou přesností rozlišuje časovou

posloupnost podání a pozdější podání ve stejné výši nepřipustí, každé další podání tedy musí

převyšovat předcházející učiněné podání, a to nejméně o stanovený nejnižší možný příhoz. Zákaz

činit stejná podání se nevztahuje na dražitele s prokázaným předkupním právem. Učiní-li stejné

podání dražitel s prokázaným předkupním právem a dražitel bez prokázaného předkupního práva a

do stanoveného okamžiku ukončení dražby již nebude učiněno přípustné podání, bude příklep udělen

dražiteli s prokázaným předkupním právem Učiní-li stejné podání dražitel s prokázaným

předkupním právem z důvodu spoluvlastnictví předmětu dražby (ustanovení § 338 odst. 2 o.s.ř.) a

dražitel s prokázaným předkupním právem z jiného důvodu a do stanoveného okamžiku ukončení

dražbyjiž nebude učiněno přípustné podání, bude příklep udělen dražiteli - spoluvlastníkovi. Učini-li

stejné podání dražitelé s prokázaným předkupním právem z důvodu spoluvlastnictví předmětu

dražby a do stanoveného okamžiku ukončení dražby již nebude učiněno přípustné podání, bude

příklep udělen tomu z těchto dražitelů, jenž učinil podání jako první. Uvedené platí i v případě,

pokud učiní stejné podání dražitelé s prokázaným předkupním právem z jiného důvodu a do

stanoveného okamžiku ukončení dražby již nebude učiněno přípustné podání.

Dražitelé jsou vázáni svými podáními, dokud soudní exekutor neudělí příklep. Bude-li v posledních

pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno přípustné podání, má se

za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od

okamžiku učinění tohoto podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející

věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další

podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí udělením příklepu dražiteli s

nejvyšším podáním. Dražitel s nejvyšším podáním a výše tohoto podání se zveřejní v elektronickém

systému dražeb.

IX. Předkupní právo je třeba uplatnit nejpozději do zahájení dražebního jednání. Rozhodnutí o

předkupním právu bude zveřejněno prostřednictvím portálu www.exdrazbv.cz.

P 0 u č e n í: Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné.

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
vvv,

opětovné dražbě dosaženo mzsrho nejvyššího podání.

Další informace mohou zájemci o dražbu získat na telefonním čísle 585 750 843 nebo prostřednictvím

elektronické pošty na adrese podatelna@exekutor-svoboda.cz nebo přímo v sídle Exekutorského úřadu

Olomouc na adrese Dvořákova 222/32, Olomouc.

V Olomouci dne 10.8.2022
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otisk úředního razítka

Mgr. Jan Svoboda, V.r.

soudní exekutor

vyřizuje: Jitka Piruchová

za správnost:

doručuje se: navrhovatel, orgán obce v místě konání dražby, orgán obce v místě bydliště/sídla zemřelého, úřední deska

exekutora, okresní soud dle místa dražby

Pnučwri:

[’u/cml Wm byl ff'nlu (luki/muni (lori/čen by: ~112ka raz/(ku u irc: /7(;((1>i5„.j0d/1á se (; dokume/n dun/60mm" prosiim/nicirím provozovatele pnšmwu'rll

XII/EVIL kiwi [a plat/1}" i IWS {fit/m) milviimxli. [.W/v um. „Vl 7/) srm-mkaé/w před/Jim [i.\fťkllln/xv/ró kn/nrujr Čus/(L; rcpuh/ilqr _ kumw'lářs/rř řád. líp/xc'mnč

žádosti fihm‘lnflm. I‘ucrvluzr /=_\'l lis/inny stejnopis m/mm (luku/nemu (lu/'!lčuu. ,ve zdi/:* vl. pošmu lm cl, ci:/mw mwlurmu \'Žádnslípixy/mms! r_v/mlm'mní

r L'l. [NH/n56” [nu/quzirm lam./Ir) _Q“ 1651 nebo „\W předá lžrúrxfn/Íwi'i V‘ Sir/[6 Úřadu na rev/mír'kém nosiči dar.

 

Vyvěšeno dne: kk- L, 29-27,

Sejmuto dne: (YB - o\ . 'b'—771,
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