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JUDr. Juraj P
omcký, PhD.„souÍíníixgkutor provádějící exekuci na základě pověření
Obvodní soud pro Prahu 8, č.j. 15 EXE 2546/2018-11, ze dne 26.06.2018, ve věci exekuce

ve prospěch oprávněného: Petr Mandík, —
zast. Mgr. Jan Žajgla, advokát,

a v neprospěch

povinného: DAVID MANHART,

IČ

74204068, 0 vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce vydává tuto

Dražební vyhlášku
I.

Soudní exekutor oznamuje V souladu s ust. § 52 odst. 1) a 2) ve spojení s § 69 zák. č.
120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v platném znění
(dále jen "e.ř.") s odkazem na ust. § 328b odst. 3 o.s.ř. dražební jednání. Dražba movitých
věcí povinného sepsaných při provádění exekuce, se koná dne19.02.2019 v 13:00 na adrese
Restaurace Střelnice, ul.Míru 24, Rokycany..

Předmětem dražby jsou tyto movité Věci ve vlastnictví povinného:

cena
Popis

odhadní!
rozhodná

Ne'nižší
o]dání
p

Motocykl :PIAGGO,M31,VESPA GT

200,RZ:8A9806,Registrace:1.9.2003, VTP,MTP

5000’00

2000’00

Movité věci se budou dražit samostatně.
Cena odhadní/rozhodná byla v souladu s ustanovením § 328 o.s.ř. stanovena zaměstnancem,
pověřeným JUDr. Jurajem Podkonickým, Ph.D., soudním exekutorem.
Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.
Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní ceny.
II.

Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout dne19.02.2018 od 10:00 do 10:30 hod.

Na adrese :Čapkova 1124, Rokycany.
Registrace dražitelů a přidělení dražebního čísla bude probíhat v den konání dražby v místě
dražby V době 30 minut před zahájením dražby. K zápisu do seznamu dražitelů musí být u
fyzických osob předložen občanský průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost osoby. V
případě obchodní společnosti je tato povinna prokázat se platným výpisem z obchodního
rejstříku Po zahájení dražebního jednání již není možné se zapsat do seznamu dražitelů &
tedy činit podání v dražbě.
III.

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

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského
předpisu Exekutorské komory České republiky — kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný
stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená V el.
podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastru'kovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
tel: 251 560 686. 255 702 060-3. e—podatelna: e-podatelna@exekuce.eu

pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v
přihlášce uvedou výši pohledávky a jejiho příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.
K přihláškám, v nichž Výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se
nepňhlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a 336f se použije přiměřeně.
IV.
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Soudní exekutor
udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned
zaplatit, neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti. Vydražitel, který nezaplatí
nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi
a účastníkům vzniknou v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, újmu, která

vznikne tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bude-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší
podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se započítá jistota složená
vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto
závazcích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor
usnesením. Pro movité věci, pro něž se nenajde vydražitel, nařídí soudní exekutor opětovnou
dražbu.
Poučent
Proti tomuto usnesení není dle § 328b odst. 3 o.s.ř. odvolání přípustné.
Jako dražitel nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů,
povinný, manžel povinného.

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. 5.
ř., které své oprávnění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce, jehož plná moc byla
úředně ověřena (§ 336h o. s. ř.). Totožnost fyzické osoby bude prokázána občanským průkazem nebo cestovním
pasem, existence právnických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo jinou zákonem stanovenou úřední
listinou, dokládající právní subjektivitu právnické osoby.

V Praze dne 18.1.2019.
otisk razítka
Mgr. Jiří Komárek, v.r.

exekutorský kandidát
ustanovený zástupce
soudního exekutora
JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D.
Za správnost:
Jan Vebr

Rozdelovmk:

S'Í'jnlmo dne:/0 _ i {’{Z

Dražební vyhláška se doručuje podle {5, 328b 3 o.s.ř.:

-

Oprávněne'mu

-

Povinnému a manželu povinného
Orgánu obce, v jehož obvodu má povinný své bydliště
Orgánu obce, v jehož obvodu bude dražba konána

Ú ŘAD M ĚSTSKÉ QÁST'
PRAHA - ”BUS
LibuŠSKá 35, 142 00 Praha 4
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