V Novém Jičíně dne 24.06.2019

Vyhotovil:

Mgr. Bc. Lenka Leitgebová
Bc. Kamila Horutová

Č.j.: 163 EX 1229/14 - 159

Dražební vyhláška
opravné usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová, Exekutorský úřad Nový Jičín, pověřený provedením exekuce
na základě listiny, kterou vydal Okresní soud v Olomouci č.j.51 EXE 5088/2014-14 ze dne 05.06.2014,
kterou byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného rozhodnutí: směnečného platebního rozkazu č.j. 23
Cm 267/2013-11 ze dne 10.10.2013 vydaného Městským soudem v Praze a dále rozhodnutí: směnečného
platebního rozkazu č.j. 47 Cm 270/2013-10 ze dne 14.10.2013, vydaného Městským soudem v Praze
k vymožení povinnosti v exekuci vedené pro vymožení uvedené pohledávky oprávněného:
Bohemia Faktoring, a.s., IČO 27242617 se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha, Malá Strana,
právně zast.: JUDr. Ing. Karel Goláň, PhD. se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha, Malá Strana,
proti povinnému:
EKOLINE Invest s.r.o."v likvidaci", IČO 27767027, se sídlem Jiráskova 322/16b, 779 00
Hodolany,
Daniela Kelbichová, nar. 08.10.1970, r.č. 706008/5351, bytem Máchova 77/30 779 00 Olomouc,
jsem rozhodl takto:
I.

Opravuji Usnesení o nařízení dražebního jednání č.j. 163 EX 1229/14-129 ze dne 06.05.2019,
tak že výrok II. správně zní takto:

Předmětem dražby je movitá věc sepsaná dne 07.07.2014: Osobní automobil - dodávka: VOLKSWAGEN
CRAFTER 2EKE2, VIN: WV1ZZZ2EZ86018373, SPZ:4M3 6928, Datum 1.registrace/rok výroby :
24.08.2010, barva: bílá. Vozidlo bylo zavezeno na odtahové parkoviště - technický stav - neznámý, k
vozidlu nejsou žádné klíče, velký technický průkaz není součástí (dražiteli bude vystaveno potvrzení o
přechodu vlastnického práva za účelem vystavení nového velkého TP).
II.

Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 163 EX 1229/14-129 ze dne 06.05.2019 na den
26.06.2019 v 10:00 hod. ohledně movitých věcí uvedených v odst. I. se odročuje na den 31.07.2019
v 10:00 hod. na portále www.exdrazby.cz, od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Ukončení
dražby v 11:00 hod, pokud budou dražitelé činit podání, čas ukončení se vždy posune o 5 minut.

Odůvodnění: Soudní exekutor nařídil Usnesením č.j. 163 EX 1229/14-129 ze dne 06.05.2019 dražební
jednání jehož předmětem jsou výše uvedené movité věci. Kontrolou exekučního spisu však bylo zjištěno, že
chybou v psaní došlo k nesprávnému stanovení dne sepsání movité věci, když v dražební vyhlášce bylo
uvedeno datum 25.10.2018 a jedná se tak o zjevnou chybu v psaní.
Dle ust. § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech,
jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které
doručí účastníkům. Na základě výše uvedeného rozhodl soudní exekutor, tak jak je uvedeno ve výroku I.
tohoto usnesení, a to postupem dle ust. § 164 o.s.ř. ve spojení s ust. § 52 exe. řádu a s ohledem na uvedený
postup rozhodl ve výroku II. o odročení dražebního jednání na den 31.07.2019.
Rozhodná cena činí 90.000,- Kč (slovy devadesáttisíc korun českých). Nejnižší podání se stanoví ve výši
jedné třetiny rozhodné ceny, tj. ve výši 30.000,- Kč (slovy třicettisíc korun českých). Podání je možno
zvyšovat minimálně o 5000 Kč. Výši jistoty stanovím ve výši 3.350,- Kč (slovy třitisícetřistapadesát 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 122914, 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.
Poučení: Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné.
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Ing. Monika Michlová,
Soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín

Doručuje se:
1. Spis 2. Bohemia Faktoring, a.s. právně zast.: JUDr. Ing. Karel Goláň, PhD.3. EKOLINE Invest s.r.o."v
likvidaci" 4. Daniela Kelbichová
K vyvěšení:
5. obecní úřad dle povinného – Statutární město Olomouc 6. úřední deska soudního exekutora Mgr. Ing.
Monika Michlová 7. obecní úřad dle místa konání – Město Nový Jičín, 8. Okresní soud v Olomouci 9.
elektronický portál exdražby.cz

