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Usnesení

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, ve věci exekuce vedené na základě pověření Okresní
soud v Děčině, č.i. 48 EXE 1801l20l7-2l, ze dne l3.04.20l7, ve prospěcl,] oprávněného: Město
Vamsdorf. Nám. E. Beneše 470,40141, Varnsdorf, lČ 0026l7l8, proti povinnému: LADISLAV
HOLUB, R),bniště l37 , 4015l, R),bnišlč^ nar.l4.02.1982, Vydává tuto:

Dražební vyhlášku

I.

Soudní exekutor oznamuje v souladu s ust. § 52 odst. l Ve spojení s ust. § 69 zák. č. 12012001 Sb. o

soudních exekutorech a e\el(Llční 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 nařizuie na den a místo: 2l .06.2022 l l :45, Jiráskova 208. Rokycany.

budou movité lastni innéhopředmětem Vr'c l ve vlastnlctvi DoVlnneho:

Popis
Cena

odhadní/
rozhodná

Nejnižší
podání

klávesnice chocolate černá
TV LG l350,00 450"00

Movité věci se budou dražit v rámci soubolu věcí.
Cena odhadní/rozhodná byla v souladu s ustanovením § 328 o.s.ř. stanovena Zaměstnance]n.

pověřeI]ým JUDr, Jurajem Podkonickýrn, Ph.D., soudním exekutorem.
Zaplacení díažební j istoty se nevyžaduje.

ll.
Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout dne 21 ,06.2022 od l0:30 do l0:55, Jiráskova 208,
Rokycany.

lll.
Přj rozvr|ru podstaty se mohou oprávnětrý- ti. kdo do řízeni přistoLrpili jako další oprávnění, a další
věřitelé domáhat uspokojení jiných vyrnahateIných pohledávek nebo pohIedávek zajištěných
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacírn převodem práVa, než pro které byla nařízena
exekuce, j est|iže je přihlási nej pozděj i do zahájení dražby, j estliže v přih lášce uvedou výši pohledávky
a jejího příslušenstvi a prokáží-li je příslušnýrlri listinami. K přiltláškáln. v nichž výše pohledávky nebo
jejího přislušenství nebude uvedena, se nepŤihlíží: ustanovení § 335 odst,2 a 336f o.s.Ť. se použije
niilněieně,

ú77a117o198

lV.
Dražitelé jsou vázáni svýrni podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Vydražitel musí nejvyšší
podání ihned zaplatit, neučini-li tak, draží se věc znovu. bez jeho úrčasti, Vydražitel, který nezaplatí
nejvyšší podání řádně a včas. je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastnikťlm
vzniknou v souvislosti sdalší dražbou anebo dražebním jednáním, újmu, která vznikne tím, že
nezaplatil nejvyšší podání, a, bude-li při další dražbě dosaženo nižši nejvyšší podání, rozdíl na

nejvyšším podání. Na lyto závazky se Započítá jistota složená vydrťitelem; převyšuje-li jistota tyto
závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli. o těchto Závazcích, případném Započtení anebo vrácení

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu. jedná se o dokument doťučovaný prostřednictvín1
provozovatele poštovních služ€b. který je platný i bez tčchto náležitosti, DIe ust, § l7b stavovského předpisu Exekutorské
komory České republiky kancelál'ský řád. k pisemné žádosti účastníka. kterému byl listinný stEnopis tohoto dokumenlu
doíučen. se zašle el, poštou na el. adresu uv9denou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobč a podepsaná podle § I6a
nebo se předá účastnikovi v sidle úiadu na technickérrr nosiči dat.
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zbytku jistoty lozhodne soudní exekutor usnesením. PIo movité věci. pro něž se nenajde vydražitel,
nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu,

Poučení;
Ploti tomuto usnesení není dle § 328b odst.3 o.s.ř. odvolání přípustné.
Jako dražitel nesmí \,ystupovat soudci, zanrěsttlanci soudŮ. soudní exeklltoři, zaměstnanci soudních exekutorů,
povinný a manžel povinného,
Registrace dťažitelťl a přidéleni držebního čisla bude probíhat v den konání dražby v místě dražby v době 30
minut před zahájením dražby. Fyzická osoba nrťlže držit jen osobně nebo prostřednictvim ástupce, jehož plná
moc byla ťtředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, lyšší územně samosprávný celek nebo stát draží osoby
uvedené v §§ 2|, 2la a 21b o. s. ř.. které své oprávněni musí prokázat listinou, j€ž byla úředně ověřena, nebo
jejich ástupce, jehož plná moc by|a úředně ověřena (§ 336h o. s. ř,). Totožnost ryzické osoby bude prokáziána
občanským průkazenl nebo cestovním pas§m, existence právnických osob výpisem z obchodního rejstříku nebo
jinou zákon€m stanovenou ťlředni listinou, dokládající právní subjektivitu právnické osoby.

v Praze dne 12.5.2022.
otisk úřednillcl razítka

JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor

Za správnost:
Hana Častr"rlíková

Rozdělovník:
Dražební \.Thláška se pod|e § 328b odst. 3 o,s.ř doručuje.:

oprávněnémlt
povinnému a manželu povinného
orgánu obce, v jehož obvodu má povinný své bydliště
orgánu obce, vjehož obvodu bude dražba konána

Vyvěšeno dne,,
13 !i i027

Seirrrulo drre:

Pokud Vám byl tento dokum€nt doručen bez otisku tazitka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvim
provozov_atele poštovnich služeb, kteď je platný i bez téchto náležitosti. Dle ust. § l7b stavovského předpisu Exekuto§ké
komory Ceské republilq - kance|ářský řád, k pisenné žádosii účastníka, ktelému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen, se zašle el. poštou na el, adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobč a podepsarrá podle § l6a
nebo se pi€dá účastníkovi v sidle úřadu na technickém nosiči dat.
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