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č.j. 139EX 11448/20-084
zn. opr. 380444, KB-EXI2-00152
Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789
01 Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 21.05.2020, č.j.
4EXE311/2020-17, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného elektronického platebního rozkazu Okresního
soudu v Pelhřimově č. j. EPR49232/2016-6 ze dne 31.03.2016, který nabyl právní moci dne 20.04.2016, vykonatelného
dne 20.04.2016
ve věci
oprávněného:
FOXDALE INVESTMENTS LTD., 39 Sunbury Lane, SW11 3NP,
London, Spojené
království, IČ: 6370343, práv. zast. JUDr. Ing. Karel Goláň Ph.D., advokát se sídlem Letenská čp.
121 / čo. 8, 118 00 Praha - Malá Strana
proti
povinným:
, 1) Pavel Čech, bytem Štítného čp. 66, Horní Cerekev - Horní Cerekev 394 03, nar.
05.02.1957
, 2) Zdenka Čechová, bytem Štítného čp. 66, Horní Cerekev - Horní Cerekev 394 03, nar.
05.10.1956
pro 42 616,48 Kč s příslušenstvím

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o provedení dražby věcí movitých
I.
Dražba movitých věcí pojatých do soupisu movitých věcí na základě exekučního příkazu ze dne 07.02.2022, č.j. 139EX
11448/20-057 se koná dne 27.06.2022 v 10:00 hodin na adrese Průmyslový areál SLUNA s.r.o., Lobodice 223,
Lobodice 751 01.
Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
č.1, popis: TV JVC, černá, ks: 1, odhadní cena 3000 Kč nejnižší podání 1000 Kč
č.6, popis: TV Sencor, černá, ks: 1, odhadní cena 1500 Kč nejnižší podání 500 Kč
Uvedené movité věci se budou dražit samostatně.
Prohlídka movitých věcí proběhne od 09:00 hodin.
II.
Nejnižší podání činí v souladu s ust. § 329 odst. 2 zák.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu a § 52 a § 69 zák.č.
120/2001 Sb. exekučního řádu jednu třetinu odhadní nebo úředně stanovené ceny.
Pro tento dražební rok není požadovaná dražební jistota.
Povinnost složit jistotu a její výši soudní exekutor stanoví, převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci nebo
draženého souboru věcí po přepočtení na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou
platného ke dni, který předchází vydání dražební vyhlášky, ekvivalent částky 45 000 EUR.

Věci určené k dražbě je možno si prohlédnout v den konání dražby v místě dražby v době od 09:00 hodin do zahájení
dražby. Soudní exekutor nenese zodpovědnost za stav a funkčnost dražených věcí.
Povinný a osoby uvedené v § 329 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, nesmí dražit. Před zahájením dražby
je dražitel povinen prokázat svoji totožnost.
III.
Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání bez zbytečného
odkladu zaplatit a věc převzít. Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce po doplacení nejvyššího podání,
bude nařízena opětovná dražba s tím, že vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit
náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou, škodu, která vznikla tím, že
nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší podání nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání.
IV.
V případě, že dražené movité věci obsahují datové nosiče, budou obsažená data před konáním dražby smazána. Data
z uvedených nosičů lze zajistit (stáhnout, zálohovat) do 15 dnů před konáním dražby.
V.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno
podání vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.
VI.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo
souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele
zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci.
VII.
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 pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení
dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami, a poučení,
že k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
VIII.
Soudní exekutor vyzývá oprávněného a povinného, je-li jim známo, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané věci
z výkonu rozhodnutí (§ 267), aby tuto skutečnost oznámili soudnímu exekutorovi nejpozději 2 pracovní dny před
zahájením dražby.
Poučení :

Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné (§ 328b odst. 3 o.s.ř.).

V Zábřehu dne 06.05.2022
Mgr. Marcel Kubis
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mičundová Lucie

Usnesení se doručuje: povinný, manžel povinného, oprávněný, orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána, kdy
orgán obce dražební vyhlášku zveřejní způsobem v místě obvyklým, orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště,
kdy orgán obce dražební vyhlášku zveřejní způsobem v místě obvyklým
Poučení:
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. Provozovatelem poštovních
služeb je Česká pošta, s.p., organizační jednotka Postservis. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu

doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

