EXEKUTORSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
IČ: 66253799
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, 412 01 Litoměřice, tel. 416 732 472, fax 416 700 287
e-mail: podatelna@exekutor-ltm.cz, http://www.exekutor-ltm.cz, DS: ajbg8qh
Úřední hodiny: Po a St : 8-17hod., Út: 8-15hod., Čt: 8-16hod, Pá: 8 -14hod.
Číslo jednací: 124 EX 2382/20-61

Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01
Litoměřice, pověřený k provedení exekuce v pověření, vydaném Okresní soud v Litoměřicích ze dne
5.6.2020 č.j. 31 EXE 7312/2020-9, kterým byla nařízena exekuce na základě usnesení č.j. 19 C 278/2019-41,
který vydal Okresní soud v Litoměřicích dne 17.02.2020 a který se stal pravomocným dne 27.03.2020 a
vykonatelným dne 24.04.2020
proti povinnému:
ADRIANA GUJDOVÁ, Alej 17. listopadu 2695, 41301, Roudnice nad Labem,
nar.23.06.1985
na návrh oprávněného: VLADIMÍR BÁRTA, Bazovského 1120/1, 16300, Praha, nar. 20.10.1949
Pro 55 000,00 Kč s příslušenstvím
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 § 328b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."),

vydává tuto:

dražební vyhlášku
(oznámení dražebního roku)
I.
Dražba movitých věcí uvedených v bodě III. se koná dne 26.11.2020 v 8:00 hod., na adrese:
Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice.
II.
Zájemci o dražbu si mohou dražené movité věci prohlédnout na adrese Exekutorský úřad Litoměřice,
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, v den konání dražby před zahájením dražby, a to od 7:45 do 7:55
hod.
III.
Předmětem dražby budou následující věci:
Číslo Počet
položky kusů
1

1

Popis movité věci
Osobní automobil Opel Zafira 1.8, RZ 9U69088, benzín,
rok výroby 2000, stav tachometru 230.770, osvědčení o
registraci vozidla část I. a II., 2x klíč, osvědčení o
technické způsobilosti vozidla do 19.12.2020

Rozhodná
cena za ks
(Kč)
45.000,-

Nejnižší
podání
za ks (Kč)
15.000,-

Nejnižší podání činí v souladu s ust. § 329 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu
(dále jen o.s.ř.) ve spojení s ust. § 52 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, jednu třetinu rozhodné ceny.
Dražená movitá věc – osobní automobil, není v současné době registrován v Registru silničních
vozidel jako automobil ve vlastnictví povinného, ale ve vlastnictví oprávněného, kdy vlastnické právo k
vozidlu bylo na oprávněného převedeno povinným na základě uzavřené kupní smlouvy. Usnesením
___________________________________________________________________________________________________________
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. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

Okresního soudu v Litoměřicích, č.j. 19 C 278/2019-41, byla oprávněnému stanovena povinnost předat
povinnému dražený osobní automobil zpět, přičemž povinný měl obstarat zpětný přepis vozidla na svou
osobu v důsledku odstoupení od kupní smlouvy ze strany oprávněného. Z důvodu nečinnosti povinného
k zpětnému předání vozidla nedošlo, je však de iure ve vlastnictví povinného.
IV.
K uvedené dražbě movitých věcí se nevyžaduje zaplacení jistoty. Zápis do seznamu dražitelů a
přidělení dražebního čísla bude probíhat v den konání dražby v místě dražby v době 15 minut před zahájením
dražby. K zápisu do seznamu dražitelů musí být předložen občanský průkaz či jiný doklad osvědčující
totožnost osoby. Po zahájení dražebního jednání již není možné se zapsat do seznamu dražitelů a tedy činit
podání v dražbě.
V.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Nejvyšší podání je třeba zaplatit v hotovosti
ihned po udělení příklepu u exekutorského úřadu oproti potvrzení. Nezaplatí-li takto vydražitel nejvyšší
podání, soudní exekutor pokračuje v dražbě movitých věcí bez účasti tohoto vydražitele. V případě, učiní-li
několik dražitelů stejné podání, rozhodne soudní exekutor losem, kterému z vydražitelů učiní příklep, pokud
se nedohodnou dražitelé jinak. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a
další závady váznoucí na věci. Vydražitel je povinen nejvyšší podání zaplatit ihned v hotovosti, věc
po dražbě převzít a odvézt. Náklady na odvoz vydražených věcí jdou k tíži vydražitele.
VI.
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. V přihlášce musí uvést výši pohledávky a jejího
příslušenství a toto prokázat příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Poučení: Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné. (Dražební vyhláška není rozhodnutím soudního
exekutora - dle ust. § 328b odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ust. § 69 exekučního řádu. Dražební
vyhláška je pouze kvalifikovaným oznámením o konání dražebního roku.)
V Litoměřicích dne 23.10.2020
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Litoměřice
vyřizuje: Mgr. Urban Tomáš
za správnost vyhotovení: Kateřina Fraňková
doručuje se: oprávněný, povinný, manžel povinného, orgánu obce, v jejímž obvodu bude dražba konána a
jejímž obvodu má povinný bydliště
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