Číslo jednací: 164 EX 4323/15-62

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00
Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k
jejímu provedení č.j. 72 EXE 3358/2015 -22, ze dne 28.8.2015, které vydal Obvodní soud pro Prahu 4 ,
kterým byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného: Pankrácká obchodní a.s., Na
Pankráci 14, 14000, Praha 4, IČ 40612678, zast. Mgr. Bc. Přemysl Hradečný, advokát, Bělehradská
572/63, 12000, Praha 2
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši ........................................................ 772 563,00 Kč s příslušenstvím
7,500% ročně úrok z prodlení z částky 649 080,69 Kč od 01.01.2013 do 08.01.2013
7,050% ročně úrok z prodlení z částky 631 050,69 Kč od 09.01.2013 do 20.02.2013
7,050% ročně úrok z prodlení z částky 613 020,69 Kč od 21.02.2013 do 27.03.2013
7,050% ročně úrok z prodlení z částky 592 691,69 Kč od 28.03.2013 do 12.04.2013
7,050% ročně úrok z prodlení z částky 574 661,69 Kč od 13.04.2013 do 21.05.2013
7,050% ročně úrok z prodlení z částky 556 631,69 Kč od 22.05.2013 do 31.05.2013
7,050% ročně úrok z prodlení z částky 538 601,69 Kč od 01.06.2013 do 24.06.2013
7,050% ročně úrok z prodlení z částky 520 571,69 Kč od 25.06.2013 do 23.09.2013
7,050% ročně úrok z prodlení z částky 502 542,00 Kč od 24.09.2013 do zaplacení
8,050% ročně úrok z prodlení z částky 270 021,00 Kč od 02.07.2014 do zaplacení
náklady nalézacího řízení ............................................................................................... 46 850,00 Kč
náklady nalézacího řízení ............................................................................................... 52 147,70 Kč
očekávané náklady exekuce..................................................................................................212 270,30 Kč

jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce, proti povinnému: UCSCZ s.r.o., Na Pankráci 332/14, 14000, Praha, IČ 26477513

vydává tuto dražební vyhlášku o prodeji movitých věcí:

I.

Dražební jednání se nařizuje na den 20.6.2018 ve 13:00 hodin na adrese: Na Pankráci 332/14,
Praha 4.

II.

Předmětem dražby je tato movitá věc:

Položka
č. 1

Popis věci

Zahradní Ohřívač na PB v orig. balení
Tác na grilování
Grilovací náčiní v kufříku
Starší držák na bicykly
Poštovní schránka masivní kování
Grill Elegance 05, nový, v původním balení
Poštovní schránka v krabici
Masážní křeslo, nové, originální balení
Grill GGQ, nový, originální balení
Heater ohřívač prosklený
Grill deskový
Sálavý zářič
Poštovní schránka samostatně stojící v rámu
Heater spodní část
Stan, přístřešek v obalu
Grill velký s motorovým otáčením, CKW Pork Grill

Stav

Množství

nový
starší
starší
starší
starší
nový
nová
nové
nový
starší
starší
starší
starší
starší
starší
starší

1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Odhad Kč/1 ks

2.800,300,300,800,80,9.000,80,8.000,6.000,2.900,7.800,1.000,130,800,1.100,11.000,-

Nejnižší
podání za
soubor
movitých věcí
27.057,-Kč

Prosklená vitrína, výška 180cm
PB láhev 10 kg
Křesílko lehké, plastový výplet
Křeslo barové – barová židlička dřevěná
Stolek skládací malý
Grill CKW Master 05, venkovní barbeque
Rockwool, 1 balík
Grill CKW, značně poškozený, nefunkční, vyžaduje
opravu
Masážní křeslo černé
Masážní křeslo bílé
Stůl venkovní barový

starší
starší
starší
starší
starší
starší
starší
starší

2
1
4
3
1
1
1
1

700,300,50,250,50,8.500,300,3.000,-

starší
starší
starší

1
1
1

6.200,6.200,500,-

III.

Předmět dražby bude dražen jako soubor věcí.

IV.

Rozhodná cena souboru věcí je stanovena v souladu s § 328 o. s. ř. a činí :
81.170,- Kč (slovy: osmdesátjednatisítstosedmdesátkorunčeských)

V.

Nejnižší podání uvedeného souboru věcí činí v souladu s ust. § 329 odst. 2) o. s. ř. jednu třetinu
rozhodné ceny :
27.057,- Kč (slovy: dvacetsedmtisítpadesátsedmkorunčeských)

VI.

Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.

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. K
přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží;
ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f se použijí přiměřeně.

VIII.

Movitou věc uvedenou ve výroku ad II) si lze prohlédnout před konáním dražby na adrese: Na
Pankráci 332/14, Praha 4.

IX.

Prezentace zájemců o dražbu spolu s přidělením dražebního čísla proběhne v den dražby od
12:45 do 13:00 hodin v místě konání dražby. Veřejné dražby se mohou účastnit fyzické osoby
starší 18-ti let a právnické osoby. Zájemce o dražbu musí svou totožnost prokázat platným
občanským průkazem. Zahraniční osoby předloží platný cestovní pas a povolení k pobytu.
Zástupce tuzemské i zahraniční právnické osoby musí navíc předložit výpis z obchodního
rejstříku. Pokud půjde o účast v dražbě v zastoupení, zástupce předloží také úředně ověřenou
plnou moc k zastupování.

X.

Účast na dražbě je bezplatná. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno
podání vyšší. Výše ceny vydražené věci není omezena ustanoveními cenových předpisů.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné
podání a nebylo-li učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne exekutor losem komu udělí
příklep. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, neučiní-li tak, draží se věc znovu bez
jeho účasti ( § 329 odst. 3 o. s. ř.). Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají závady
váznoucí na věci ( § 329 odst. 7 o. s. ř.). Vlastnické právo k vydražené věci přechází na
vydražitele udělením příklepu a zaplacením dražební ceny. Exekutor tímto vyzývá všechny
osoby, aby uplatnění případných práv, která nepřipouštějí dražbu ( § 267 o. s. ř.) prokázali před

započetím dražby. Pozdní uplatnění takových práv již nemůže být uplatněno na újmu
vydražitele.
XI.

Příhozy v dražbě mohou činit nejméně 1000,- Kč.

XII.

Vydražitel má po zaplacení nejvyššího příklepu právo na vystavení dokladu o nabytí vlastnictví
k vydražené věci dle § 329a o.s.ř..

Poučení :

Proti dražební vyhlášce není přípustné odvolání, a to v souladu s § 328b odst.3 o.s.ř.
Dražební vyhláška není rozhodnutím.

V Olomouci dne 23.4.2018
otisk úředního razítka

Mgr. Jan Svoboda, v.r.
soudní exekutor
vyřizuje: Krejčí Ondřej
za správnost:

doručuje se: povinný, manžel, oprávněný, orgán obce v místě konání dražby, orgán obce v místě bydliště
povinného, úřední deska exekutora, okresní soud dle místa dražby

