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USNESENÍ

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení:
OS Plzeň-město ze dne  14.5.2012, č.j. 76EXE 816/2012-10, kterým byla nařízena
exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení Krajského soudu Plzně ze dne
29.11.2011, č.j. 43 Cm 184/2008-38, ve věci oprávněného: Břetislav Kovář,
bytem Mělice 26, Přelouč  535 01, RČ:, právní zástupce Mgr. Michaela Janků,
advokát se sídlem Zelenobranská 70, Pardubice 530 02,  proti povinnému: HV
ROBEA, s.r.o., se sídlem Doudlevecká č. 12, Plzeň 301 00,  IČ: 61168106,  k
uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  155 000,00 Kč, náklady oprávněného:
16 680,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,

Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání
(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. 

II.

Dražba movitých věcí povinného, sepsaných při provádění exekuce, se koná dne
19.05.2014 ve 12:00 na adrese Nýrsko, Dvořákova 544, PSČ: 340 22.

III.

Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout v den a místě dražby od 11:45
hodin.

IV.

Předmětem dražby jsou tyto movité věci ve vlastnictví povinného: 

č í s l o
položky

popis věci odhadní cena
v Kč

nejnižší podání
v Kč

1 60 Ks Plastový poklop Rovasco 324.000 54.000
2 15 Ks Plastový poklop Rovasco SE SUS 135.000 25.000

Movité věci se budou dražit samostatně. 

Movité věci jsou nové.



Cena odhadní/rozhodná byla v souladu s ustanovením § 328 o.s.ř. stanovena
zaměstnancem, pověřeným Mgr.Ing.Jiřím Proškem, soudním exekutorem. Nejnižší
podání činí jednu třetinu odhadní ceny. 

Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje. 

Registrace dražitelů a přidělení dražebního čísla bude probíhat v den konání
dražby v místě dražby před jejím zahájením. 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 a tedy činit podání v dražbě. 

V.

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. V případě, že bude nejvyšší podání převyšovat částku
350.000,- Kč a vyplacení nejvyššího podání tak bude v rozporu s ustanovením §
4 odst. 1 zákona č. 254/2004, o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č.
337/1992, o správě daní a poplatků, zaplatí vydražitel nejvyšší podání
bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak soudní exekutor
nařídí opakovanou dražbu. 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, škodu, 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 (je-li vyžadována); 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. 

VI.

Nebylo zjištěno, že věci, které jsou předmětem dražby, byly zastaveny,
zadrženy nebo převedeny k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho
věřitele.

Soudní exekutor proto vyzývá každého, kdo má k draženým věcem zástavní právo,
zadržovací právo nebo v jehož prospěch byla věc převedena k zajištění závazku
povinného, aby takové právo prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před
zahájením dražebního jednání. 

Soudní exekutor upozorňuje oprávněného a ty, kdo do řízení přistoupili jako
další oprávnění, že se při rozvrhu podstaty se mohou domáhat uspokojení svých
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím právem, nebo
zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva k předmětu dražby, pouze
v případě, že přihlásili své pohledávky nejpozději do doby zahájení dražby a
ve své přihlášce, kdy v přihlášce bude uvedena výše pohledávky a jejího
příslušenství a budou-li zároveň připojeny listiny, která pravost a výši
přihlašované pohledávky prokazují. K přihláškám, které neobsahují stanovení
výše nebo příslušenství přihlašované pohledávky se nepřihlíží.

VII.

Povinný a osoby uvedené v § 328b odst.4 OSŘ nesmí dražit.



Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. [§ 202
odst. 1 písm. a) OSŘ].

Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání
vyšší. 
Soudní exekutor udělí příklep vydražiteli, který učiní nejvyšší
podání. 

Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc odebrat.

Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací
práva a další závady váznoucí na věci.

V Plzni, dne 15.4.2014
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r. 

Soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Mgr.Bc.Lucie Neprašová
Z pověření soudního exekutora
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