V Novém Jičíně dne 12.12.2018

Vyhotovil:

Jan Vaculík
Bc. Kamila Horutová

Č.j.: 163 JC 4/18 - 1

Usnesení
o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
(dražební vyhláška)
dle § 69 z.č. 120/2001 Sb. a § 330a o.s.ř.
Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová Exekutorský úřad Nový Jičín, provádějící na základě
ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, dražbu na návrh osoby oprávněné
disponovat s věcí, v tomto případě Mgr. Evy Vymazalové, soudní komisařky, se sídlem Palackého 195, 756
61 Rožnov pod Radhoštěm, na základě usnesení č. j. 15 D 831/2015 Nd 388/2015, vydaného Okresním
soudem ve Vsetíně – pobočka ve Valašském Meziříčí, kterým byla nařízena likvidace pozůstalosti
zpeněžením níže uvedených movitých věcí zůstavitele pana Josefa Koláčka, nar. 27.12.1951, posl. bytem
Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží 824, zemřelém dne 30.11.2015 v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69
zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."), rozhodla takto:
I.
První dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
www.exdrazby.cz
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den: 23.01.2019 v 10:00 hod. Od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.
Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den: 23.01.2019 v 11:00 hod. Dražba se však koná, dokud
dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 z. 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-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno podání další, má se za to, že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb
dražiteli zpětně potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím krátké textové zprávy poskytovatele
telekomunikačních služeb.
II.
Předmětem dražby je osobní vozidlo Peugeot 307 Kombi, Modrá metalíza, Počet míst k sezení: 5, R.Z.:
2Z81394, roky výroby 2007, VIN: VF33ENFUC84372639, Objem:1587 ccm, 80 kW, BA 95, najeto: cca
41 tis. km,druhá sada kol:4 KS hliníková kola včetně ozutí, VTP, klíče od vozidla. Vozidlo delší dobu
bez provozu - technický stav není znám.
III.
Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je registrovaným dražitelem pro

dražby probíhající na portále www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této dražbě se na portále
www.exdrazby.cz přihlásí, a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené tímto
usnesením ve výroku VI.. Registrovaným dražitelem se stane každá osoba, která se jako dražitel registruje na
portál www.exdrazby.cz a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na "Registrace 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 portále
www.exdrazby.cz" (dále jen "Doklad o prokázání totožnosti"), jehož formulář je umístěn na portále
www.exdrazby.cz v sekci "Moje dražby" poté, co se k této dražby přihlásí kliknutím na tlačítko "Přihlásit se
k dražbě". Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen. 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 jednoho roku. Autorizovanou konverzi
dokumentů je možno provést prostřednictvím služeb, které poskytuje Česká pošta, a. s.
Doklady o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný
uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
a) uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci "Můj účet"
b) zasláním prostřednictví veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny exekutorského
úřadu podatelna@exekucenj.cz, anebo do datové schránky soudního exekutora - ID: 5phtq8y
c) zasláním vyplněného registračního formuláře držitelem poštovní licence
d) osobně v sídle soudního exekutora Štefánikova 1977/9, 741 01 Nový Jičín, a to každé pondělí od
10:00 do 12:00 hod..
IV.
Rozhodná cena činí 76.600,- Kč (slovy sedmdesátšesttisícšestset korun českých).
V.
Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné třetiny rozhodné ceny, tj. ve výši:
25.534,- Kč (slovy dvacetpěttisícpětsettřicetčtyři korun českých).
Podání je možno zvyšovat minimálně o 1000 Kč.
VI.
Výši jistoty stanovím ve výši 3.400,- Kč (slovy třitisícečtyřista korun českých). Zájemci o koupi dražené
movité věci jsou povinni po potvrzení prokázání totožnosti zaplatit jistotu. Platbu provedou na účet soudního
exekutora č.ú. 2200077060/2010 vedeného u Fio Banky, a.s., jako variabilní symbol musí použít kód
4181, jako specifický symbol rodné číslo nebo IČO, dále je nutné uvést do zprávy pro příjemce termín
„jistota“. Úhrada musí být připsána na uvedený účet nejpozději v den, jež předchází dni dražby; k platbě
na účet bude přihlédnuto jen tehdy, bude-li před zahájením dražby zjištěno, že na shora označený účet
exekutora skutečně došla.
VII.
Prohlídka osobního vozidla stanovena dne 17.1.2019 v 8:00 hod na adrese Tyršovo nábřeží 824,
Rožnov pod Radhoštěm – ze zadní strany budovy - garáže.

VIII.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Nejvyšší podání je nutné doplatit do 7
kalendářních dnů ode dne udělení příklepu na účet exekutora č. 2200077060/2010, variabilní symbol 4181,
specifický symbol rodné číslo nebo IČ vydražitele a do poznámky uvést „dražba doplatek“. Po doplacení
nejvyššího podání bude vydáno potvrzení o přechodu vlastnického práva.
IX.
Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou věc po doplacení nejvyššího podání. Ohledně převzetí bude
telefonicky kontaktovat Exekutorský úřad, tel.č.: 602757870. Vozidlo je uschováno v garáži v Rožnově
pod Radhoštěm - převzetí vydraženého osobního vozidla bude v Rožnově pod Radhoštěm po předchozí
domluvě s Notářkou Mgr. Evou Vymazalovou na základě potvrzení o zaplacení nejvyššího podání přechodu vlastnického práva které vystaví soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová vydražiteli.
Nebude-li vydražená věc převzata do 1 měsíce od doplacení nejvyššího podání, nařídí 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.
X.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo nepřipouštějící dražbu dle § 267 o. s. ř., aby jej uplatnil u
soudu a aby takové uplatnění práva prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že
jinak k jeho právu nebude při provedení výkonu přihlíženo.

Poučení: Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek.
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Ing. Monika Michlová,
Soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín
Doručuje se:
1. Spis 2. navrhovatel
K vyvěšení:
3. úřední deska exekutora Mgr. Ing. Monika Michlová 4. Okresní soud ve Vsetíně – pobočka ve Valašském
Meziříčí 5. Město Rožnov pod Radhoštěm, 6. Město Nový Jičín.

