Exekutorský úřad Nový Jičín
Mgr. David Bolom, soudní exekutor
se sídlem Dobrovského 1, 741 01 Nový Jičín
evidován u EKČR pod ev. č. 205, IČ: 05276128, DIČ: CZ 8507075753, bankovní spojení: 276109058/0300
tel.: +420 774 757 938, web: www.exekutornj.cz , e-mail: podatelna@exekutornj.cz , datová schránka: syazx4k

Vyhotovil: Mgr. David Bolom

Č.j.: 205 EX 35/15 - 116
Dražební vyhláška

Soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě listiny, kterou vydal Okresní soud Nový
Jičín č.j.56 EXE 385/2015 ze dne 10.03.2015, , pro vymožení povinností dle pravomocného a
vykonatelného rozhodnutí: rozsudku č.j. 24 C 184/2014-22 ze dne 17.12.2014 vydaného Okresním
soudem Nový Jičín, jakož i nákladů exekuce, ve prospěch oprávněného:
Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, DIČ CZ00297852,
se sídlem nám. Míru 1, 744 01
Frenštát pod Radhoštěm,
proti povinnému:
Jiří Parma, nar. 27.03.1982, IČO 73839116, bytem Nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
nařizuje dle § 328b o.s.ř. dražbu movitých věcí:
I.
Den a hodina počátku konání dražby: 04.04.2019 10:00 hod.
Místo konání dražby: Beskydská 520, 741 01 Nový Jičín Žilina
Den a hodina zahájení prohlídky dražených věcí (v místě konání dražby): 04.04.2019 09:30 hod.
II.
Dražené věci:
Číslo
Poče
položky t
kusů
1.
1

Seznam a popis věcí

Rozhodná cena
(Kč)

Motocykl Kawasaki Z1000,
první registrace 27. 2. 180.000,- Kč
2013, zelená barva, najeto
17.648 Km, velký TP, malý
TP, 1 x klíče

Vyvolávací cena
Kč
60.000,- Kč

Nejnižší příhoz
Kč
5.000,- Kč

Odůvodnění: S ohledem na výši vymáhané povinnosti vydal soudní exekutor exekuční příkaz č. j. 205 EX
35/15 – 105 ze dne 2. 1. 2019, kterým byl postižen shora uvedený motocykl. Následně byl dne 15. 2. 2019
proveden faktický soupis uvedené movité věci a je tak vydávána tato dražební vyhláška za účelem jejího
dražebního prodeje.
Poučení: Vydáním této dražební vyhlášky se vyzývají všichni, kdo mají k některé z dražených věcí právo
nepřipouštějící dražbu (dle ust. § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále jen „OSŘ“),
aby prokázali exekutorovi toto právo a pokud exekutor toto právo neuzná, nechť uplatní toto své právo
nejpozději před započetím dražby vylučovací žalobou u soudu, jinak k tomuto právu nebude při provádění
dražby přihlíženo.
Pořadí dražených věcí určí exekutor při zahájení dražby. Exekutor má právo sloučit dražené věci do
souborů a tyto soubory dražit současně za jednu vyvolávací cenu, danou součtem cen věcí, pojatých do
souboru. Teprve v případě, že nebude vydražen soubor, bude dražit věci jednotlivě po položkách.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit
ihned a věc převzít.
Soudní exekutor, zaměstnanci exekutora a povinný ani jeho manželka nesmějí dražit.
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.

Při shodě podání (co do času i co do výše) rozhodne exekutor losem, nedohodnou-li se dražitelé
jinak.
Nebude-li dražená věc vydražena, bude nařízena opakovaná dražba.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí
na věci.
Dražba bude umožněna pouze těm osobám, které prokáží exekutorovi svou totožnost dle platného
průkazu totožnosti nebo pasu, aby bylo možno ověřit, zda nejsou vyloučeni z dražby.
V ostatním se provádění dražby řídí ust. § 328b a násl. OSŘ.
Dle ust. § 50l OSŘ platí právní fikce, že desátým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky na úřední
desce soudního exekutora byla tato vyhláška doručena účastníkům, kteří nejsou exekutorovi známi nebo
jejichž pobyt není znám.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávnění, 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 je vedena exekuce, jestliže je
přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a
prokáží-li je příslušnými listinami.
Ke dni vydání dražební vyhlášky nebyla prokázána možnost odpočtu DPH.
Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek.
V Novém Jičíně dne 22.02.2019
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. David Bolom, soudní exekutor
Exekutorský úřad Nový Jičín
Doručuje se:
1. Spis 2. Město Frenštát pod Radhoštěm

3 , Jiří Parma

K vyvěšení:
4. úřední deska exekutora 5.úřední deska exekučního soudu 6. obec. úřad povinného 7. obecní úřad dle
místa konání dražby 8. u věcí dle § 328a o.s.ř.(kulturní a historické hodnoty, vč. osobních předmětů
významných osob) úřední deska soudního exekutora a exekučního soudu

