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EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC,
Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor
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telefon: (+420) 775 178 774
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V Olomouci dne 04.09.2019

Vyhotovil:

č.j.: l96EX 942K 17-47

Mgr. Ivana Krčová
Marta Procházková

ev. č. o p . : 9500009410

DRAŽEBNÍVYHLÁŠKA
Soudní exekutor Mgr. Jan Valenta, Exekutorský úřad Olomouc, který byl dne 17.08.2017 pověřen provedením exekuce
Obvodním soudem pro Prahu 10 k vymožení povinnosti vyplývající Z exekučního titulu, kterým je: příkaz O uložení
pokuty, který vydal (vyhotovil) Magistrát města Olomouce pod č.j. SMOL/226574/2016/OARMV/PZP/Pol dne
12.102016, pro oprávněného:
Statutární město Olomouc, jednající Mgr. Robertem Kubalikem (odbor exekucí), IČ 00299308, se sídlem Homí
náměstí 583, 779 00 Olomouc,
proti povinnému:
Hampsłıire plus s.r.o. v likvidaci, IČ 27780520, se sídlem Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha 10, Hostivař,
ve výši 1.500,- KČ S příslušenstvím a náklady exekuce,
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I. Nařizuje se dražební jednání (dražba), které se uskuteční dne 22.10.2019 v 09:00 hodin, elektronicky

i

prostřednictvím aplikace na internetovém portálu:
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www.exdrazbv.cz

ž

Dražba bude ukončena nejdříve dne 22.10.2019 v 09:30 hod. Dražba se však bude konat, dokud dražitelé budou
činit podání. 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 miııut 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 další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí.
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II. Předmětem dražby jsou movité věci (fotografie jsou dostupné na dražebním portálu):

Položka
číslo
1

Počet
kusů
1

Popis věci

Rozhodná
cena v Kč

Nejnižší

podání V Kč

Dražena samostatně/
V souboru věcí

VOLKSWAGEN POLO 9N, VINWVWZZZ.9NZ8YI87l92, RZ: 3M4
8190, barva: STRÍBRNA-METAL

Í

±

- rok výroby 2008
stav tachometru nezjištěn
›- velký technický průkaz
- lx sada klíčů
- STK do 13.03.2017
- palivo BA 95
- obsah motoru 1198
- originál autorádio S CD

š

90.000,- Kč

ııı
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1

30.000,- Kč

samostatně

III. Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé se mohou domáhat uspokojení
jiných vymahatelných pohledávek ııebo 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.

IV. Osoby, které mají k polıledávce předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, ho mohou uplatnit jen V
dražbě jako dražitel. I-Iodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí
je prokázat Iistinaıni doručenými soudnímu exekııtorovi, a to nejpozději 24 hodin před zahájením dražby. Před
zahájením dražby soudní exekutor rozhodne O prokázání předkupního práva nebo výhrady zpětné koupě
usnesením, proti němuž není odvolání přípustné. Usnesení bude zveřejněno V systému elektronické dražby na
portálu www.exdrazby.ez. Udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li
zákonné předkupní právo, která udělením příklepu nezaniká.
V. Registrace dražitelů k dražbě probíhá vyplněním údajů do webového formuláře dostupného na portálu
www.exdrazby.cz, sekce Registrace. .Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je
Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost, k této
dražbě se na portálu www.exdrazby.ez přihlásí nejpozději 24 hodin před zahájením dražby.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel zaregistruje na
portálu www.exdrazby.cz, a to bud' změnou již dříve provedené základní registrace na „Registraci dražitele"
V sekci „Můj účet", nebo se rovnou jako dražitel registruje V sekci „Registrace".
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Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem 0 prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro
dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz" (dále jen „Doklad o prokázání totožnosti"), jehož formulář je

š

umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet" nebo v informačním banneru detailu této dražby na
portálu www.exdrazby.cz umístěného V sekci „Moje dražby" poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na
tlačítko 99 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, 2la a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být
úředně ověřena, nebo jejich zástupcem, jelıož 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 dvanácti měsíců.
Dražitel odpovídá za správnost, úplnost, aktuálnost a pravdivost uvedených údajů; vyjde-li najevo před
zahájením dražby opak, dražiteli nebude umožněno se dražby zúčastnit.
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Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný uživatel
soudnímu exekutorovi uložením na portálu www.exdrazby.cz V sekci „Můj účet".
Každý dražitel bude v dražbě navenek označen identiﬁkátorem (číslem dražitele), ze kterého nelze zjistit jeho
totožnost.

VI. Informace
a=n2ıp0veda.

O

postupu při dražbě jsou dostupné na internetové stránce

2.

3.

4.
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http://www.exdrazby.czlindex.php?
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VII. Dále se k průběhu dražby stanoví:
1.

Ě

Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu,
exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání V sídle úřadu přístup k technickému vybavení.
Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. To neplatí pro dražtele, kterým svědčí předkupní
právo nebo právo zpětné koupě
V případě, ze bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému
svědčí předkupní právo nebo právo zpětné koupě a nebude učiněno podání vyšší, bude udělen
příklep dražiteli, jemuž svědčí předkupní právo nebo právo zpětné koupě.
Učiní-li shodné podání (§ 336j odst. 1 věta druhá o.s.r.) osoby S předkupním právem nebo právem
zpětně koupě, bude příklep udělen dražiteli, který podání učinil jako první.
Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší
než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání S částkou menší než minimální
příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), Klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a
zobrazí se jako nejvyšší podání spolu S číslem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným
časem příhozu.

--

VIII. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím portálu www.exdrazby.cz číslo dražitele, který učinil

I

nejvyšší podání V dražbě a výši nejvyššího podání.
IX. Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání ve lhůtě 10 dnů od udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí
vydražitel na účet soudního exekutora č. 4200202203/6800 za použití variabilního svınbolu 9421744444 a
nebo IČ vydražitele, případně po předchozí dohodě v hotovosti na pokladně v
speciﬁclšého symbolu rodné cıslo
ˇ'
sedle soudního exekutora na adrese Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc.

X. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejdou na vydražitele veškerá práva a povinnosti k movité
věci doposud svědčící vlastníkovi, a to S právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechod práv v dražbě
oznámí soudní exekutor dlužníkovi (povinnému).
XI. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
přechodu vlastnického práva k movité věci k okamžiku udělení příklepu.

O

XII. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc po zaplacení nejvyššího podání, nejpozději však do
7 dnů ode dne doplacení nejvyššího podání, a to po telefonické domluvě S pracovníky exekutorského úřadu na
tel. č. 775 178 774 (pondělí -- čtvrtek od 08:00 - 12:00) na adrese Rokycanova 17-19, 779 00 Olomouc.
Nepřevezme-li si vydražitel neovitou věc do 1 měsíce po doplacení nejvyššího podání, nařídí soudní exekutor
opětovnou dražbu.
.1

I:

O d ů V O d n ě n í : Provedením exekuce byl Obvodním soudem pro Prahu 10 pověřen soudní exekutor Mgr. Ing.
Radim Opletal, Exekutorský úřad Olomouc. Výše uvedeným rozhodnutím ministra spravedlnosti byl do uvolněneho
exekutorského úřadu V obvodu Okresního soudu v Olomouci jmenován Mgr. Jan Valenta. Nově jmenovaný soudní
exekutor dle § 15 odst. 5 exekučního řádu převzal neukončené spisy a provádí dále exekuční činnost. K návrhu
oprávněného, který byl podán dne 31.07.2017, bylo zahájeno exekuční řízení k vymožení pohledávky oprávněného ve
výši 1.500,- Kč S příslušenstvím. Provedením exekuce byl Obvodním soudem pro Prahu 10 pověřen soudní exekutor
Mgr. Jan Valenta, Exekutorský úřad Olomouc.
Exekučním příkazem č.j. l 96EX 942/17-40 ze dne 22.07.2019 bylo rozhodnuto O provedení exekuce prodejem
movitých věcí povinného, které byly pojaty do soupisu movitých věcí pod položkami, jak je uvedeno ve výroku II.
Vzhledem k tomu, že V průběhu exekučního řízení nebyl nalezen jiný vhodný způsob provedení exekuce, resp. ostatní
způsoby provedení exekuce nepostačují k uhrazení vymáhané pohledávky, rozhodl soudní exekutor o nařízení dražby
movitých věcí (výrok I.).

Postupem dle § 328b odst. 4 písm. g) o.s.ř., soudní exekutor upozornil oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupila jako
další oprávnění, a další věřitelé, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
ząjištěnýeh 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.
Poučení

o.s.ř.).
3
odst.
(§328b
odvolání
přípustné
není
vyhlášce
dražební
Proti
K přihláškám pohledávek, V nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude
uvedena, se nepřihlíží. Věřitel, který má pohledávku zajištěnou zástavním právem k nemovitosti anebo
který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v
§274 (vymahatelnou pohledávku), může ji do řízení přihlásit nejpozději do zahájení dražebního jednání.
Oprávněný a ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, mohou své pohledávky přihlásit, jen
jestliže jim byly přiznány rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v §274 po právní moci
usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky a jejího
příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá, jinak se k přihlášce nepřihlíží; o tomto
následku musí být věřitel poučen v dražební vyhlášce. K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující,
že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto
skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. Opožděné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne, proti
tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Otisk úředního razítka exekutora
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Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Olomouc
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Doručuje se:
I) spis
2) oprávněný
3) povinný
4) orgán obce, V jehož obvodu bude dražba koııána
5) orgán obce, V jehož obvodu má povinný bydliště
6) úřední deska soudního exekutora
7) web exe1{LıtoI°sl<ho úřadu
8) portál dražeb
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