042 EX 117/19-60

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674
01 Třebíč pověřený exekucí podle exekučního titulu - rozsudek č. j. 12 C 215/2018-43, který
vydal Okresní soud v Třebíči dne 25.9.2018, na základě pověření č.j. 15 EXE 196/2019-12 ze
dne 5.2.2019, které vydal Okresní soud v Třebíči, ve věci oprávněného: Město Náměšť nad
Oslavou, Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí 104,
675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ:00289965, zast. JUDr. Marií Rohovskou, advokátkou,
Bráfova 16/2, 674 01 Třebíč proti povinnému: Krupička Tomáš, nar. 29.3.1977, trvale
bytem Husova 555, 675 71 Náměšť nad Oslavou, k uspokojení pohledávky oprávněného,
jakož i k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl

takto:
JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Třebíč, se sídlem
Bráfova 53, Třebíč vydává tuto

dražební
I. Dražební jednání
dražeb na adrese:

se

ko n á

vyhlášku :

elektronicky prostřednictvím elektronického systému

www.exdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby: 19. srpna 2019 v 10:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby nejdříve dne 19. srpna 2019 v 11:00 hod. (nejčasnější
okamžik skončení dražby).
Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 z.č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád - dále jen o.s.ř.). 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 minut 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. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických
dražeb dražiteli zpětně potvrzeno - podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a
taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.
II. Předmětem dražby je následující movitá věc:
Křovinořez STIHL FS 100.
III. Výsledná cena dražené movité věci byla určena soudním exekutorem ve výši 3.000,- Kč
(slovy: tři tisíce korun českých).
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné třetiny, tj. ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc
korun českých).

Minimální výše příhozu se stanoví částkou 100,- Kč.
Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu a potvrzením
(klikem) na kolonce „Přihodit“ je podání učiněno. Jednotlivé příhozy všech dražitelů a jejich
výše jsou chronologicky a časově za sebou řazeny a vždy bezprostředně zobrazeny na portálu
www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě, jejíž průběh lze na této adrese
sledovat. Pro aktuální zobrazení všech informací o tom, je nutné průběžně provádět
aktualizaci vebové stránky použitím klávesové zkratky F5 nebo potvrzením (klikem) na
kolonce „Aktualizovat“.
Soudní exekutor nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání a neupozorňuje dražitele, že bude
udělen příklep (§16a odst. 4 vyhl. č. 418/2001 Sb.)
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny
vydražených věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.
V. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.
VI. Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je
Registrovaným dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz,
prokáže svou totožnost a k této dražbě se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická či právnická), která se jako dražitel
registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní
registrace na „Registraci dražitele“ v sekci „Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel
registruje v sekci „Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti
registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz “ (dále jen
„Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je 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 „Přihlásit se k dražbě“.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu prokázání totožnosti musí být úředně ověřen
nebo musí být doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán kvalifikovaným
podpisovým certifikátem. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného
celku nebo státu musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. §
21, 21a a 21b o.s.ř., jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena,
nebo jejich zástupcem, jehož plná moc musí být úředně ověřena. Řádně vyplněný
a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, musí
být doručeny soudnímu exekutorovi některým z níže uvedených způsobů a v případě, že
původně písemné dokumenty budou doručovány elektronicky, musí být 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 1 roku.
Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí
Registrovaný dražitel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
1. Uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“

2. Zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické
podatelny exekutorského úřadu exekutorkozakova@eutrebic.cz nebo do datové
schránky soudního exekutora – ID: 383g8mt
3. Zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence
4. Osobně v úředních hodinách v sídle soudního exekutora JUDr. Ivany
Kozákové, Exekutorský úřad Třebíč na adrese Bráfova 53, 674 01 Třebíč.
V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na Dokladu o ověření
totožnosti, za předpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o ověření
totožnosti před soudním exekutorem a prokáže se mu platným úředním
průkazem.
VII. Prohlídka dražené movité věci se uskuteční dne 16.8.2019 v době od 10:00 hodin do
10:30 hodin v sídle Exekutorského úřadu na adrese Bráfova 53, 674 01 Třebíč. Další
informace mohou zájemci o dražbu získat na telefonním čísle 777 182 831 (vykonavatel p.
Švanda).
VIII. Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz
zveřejněna osoba, která učinil nejvyšší podání a výše nejvyššího podání. Příklep bude
soudním exekutorem udělen po ukončení dražby tomu dražiteli, který učiní nejvyšší podání.
Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soudní exekutor příklep nejprve tomu
dražiteli, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto
udělen, udělí jej dražiteli, který podání učinil jako první.
IX. Lhůta k zaplacení nejvyššího podání se stanoví do 5 kalendářních dnů ode dne udělení
příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel na účet soudního exekutora č. 1525435319/0800,
variabilní symbol 11719 nebo v hotovosti do pokladny soudního exekutora v sídle
exekutorského úřadu. Vydražitel má právo, aby mu bylo na požádání vydáno potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydraženým věcem.
X. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené věci po zaplacení nejvyššího podání, nejpozději
však do 3 kalendářních dnů ode dne doplacení nejvyššího podání. Vydražené věci je
vydražitel oprávněn převzít v sídle Exekutorského úřadu, na adrese Bráfova 53, 674 01
Třebíč po předchozí domluvě s vykonavatelem na telefonním čísle 777 182 831.
Vlastnictví k vydraženým věcem přechází na vydražitele řádným a včasným zaplacením
nejvyššího podání s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Důkazem o přechodu
vlastnictví na vydražitele je potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydraženým věcem.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva
váznoucí na věcech.
Nepřevezme-li si vydražitel movité věci do 1 kalendářního měsíc po doplacení nejvyššího
podání, nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu.
XI. Soudní exekutor upozorňuje oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění a další věřitele povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných
pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem na movitých věcech, než pro
které byla nařízena tato exekuce, jestliže je přihlásí u podepsaného soudního exekutora
nejpozději dva pracovní dny přede dnem, ve kterém se koná dražba a v přihlášce uvedou výši
pohledávky a jejího příslušenství a prokáží je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž
výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží, ustanovení § 335
odst 2 a § 336f o.s.ř. se použijí přiměřeně.

XII. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.),
aby je prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději dva pracovní dny přede dnem, ve kterém se
koná dražba, a pokud exekutor toto právo neuzná, nechť uplatní takové právo nejpozději 1
pracovní den před započetím dražby návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, jinak k tomuto
právu nebude při dražbě přihlíženo.
XIII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k draženým věcem předkupní právo nebo
výhradu zpětné koupě, že je mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé. Předkupní právo,
jakož i výhrada zpětné koupě k vydraženým věcem zanikají dnem, kdy se vydražitel stal
jejich vlastníkem. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu
zpětné koupě, musí je prokázat listinami, doručenými soudnímu exekutorovi v některé
z forem předepsané touto vyhláškou pro autorizační formulář nejpozději dva pracovní dny
přede dnem, ve kterém se koná dražba. Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby
rozhodne usnesením, zda je předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázána a toto
usnesení zveřejní v systému elektronické dražby na portálu www.exdrazby.cz. Proti tomuto
usnesení není odvolání přípustné.
Poučení: Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné.
V Třebíči dne 18.6.2019
JUDr. Ivana Kozáková
soudní exekutor
_____________________________________________________________________________
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 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.

