Jednací číslo: 24E 392/2008

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Okresní soud v Kroměříži oznamuje ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného (oprávněné)

Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov,
Bayerova 1, 750 11, Přerov 2, IČ: 00006963

proti povinnému (povinné)

Věra Bartalská, nar. 18.05.1961,
Bratrská 709/34, 750 02, Přerov - město, IČ: 46585753

veřejnou dražbu movitých věcí,
která se uskuteční dne 7. 10. 2011 v(e) 8:00 hodin
na adrese Okresního soudu v Kroměříž, Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž.
pol. č. popis věci

ks

rozhodná cena

nejnižší podání

1

obraz "Jezero, krajina",
autorka známá povinné, hnědý rám,
rozměr cca 150x100 cm

1

600,00

200,00

2

BTV zn. ADYSON bez ovládání

1

150,00

50,00

3

obrázek - "Růže"

1

400,00

134,00

Věci se budou dražit samostatně. Věci se budou dražit v souboru. Nejnižší podání za soubor věcí
činní 200 Kč.
Prohlídka dražených věcí proběhne dne 7.10.2011 v(e) 8:00 hodin na adrese Okresního soudu v
Kroměříži, Soudní 1279/11, 767 42 Kroměříž. Při vstupu vyčkejte na příchod soudního
vykonavatele.
Registrace dražitelů proběhne rovněž na této adrese těsně před započetím dražby. Účast na
dražbě je bezplatná. Licitace se může zúčastnit pouze registrovaný dražitel.
Okresní soud v Kroměříži vyzývá všechny právnické a fyzické osoby, aby uplatnění případných
práv, která nepřipouštějí dražbu (§ 267 odst. l. občanského soudního řádu) bylo prokázáno před
započetím dražby. Pozdní uplatnění takovýchto práv již nemůže být uplatněno na újmu vydražitele,
který byl v dobré víře.

Poučení:
Při dražbě má účastník řízení právo být přítomen. Nedostaví-li se, může soud provést dražbu i v nepřítomnosti
účastníků řízení.
Výše jistoty se stanoví ve výši 1/3 nejnižšího podání ve výši Kč. Povinnost složit jistotu a její výši soud stanoví,
převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci nebo draženého souboru věcí po přepočtení na měnu České
republiky podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni, který předchází vydání dražební vyhlášky,
ekvivalent částky 45.000 EUR.
Jistotou lze zaplatit v hotovosti do pokladny Okresního soudu v Kroměříži, nebo na účet Okresního soudu v
Kroměříž na číslo účtu vedeného u České národní banky Brno, číslo účtu: 6015-1827691/0710, pod variabilním
symbolem: - ; doklad o zaplacení jistoty je podmínkou účasti v dražbě; k jistotě zaplacené tímto způsobem lze
přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že došla na účet soudu.
Soud upozorňuje, že při rozvrhu rozdělované podstaty se mohou oprávněný(á), ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a další věřitelé povinného (povinné) 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 u podepsaného soudu nejpozději do zahájení dražebního jednání.
Oprávněný(á) a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, mohou své pohledávky za povinným (povinnou)
přihlásit, jen jestliže jim byly přiznány vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o.s.ř.
po právní moci usnesení, kterým byl nařízen výkon.
V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky, jejíhož uspokojení se věřitel domáhá, a požadovaná výše
příslušenství této pohledávky. K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o pohledávku přiznanou
vykonatelným rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o.s.ř. K přihlášce, v níž nebude uvedena
výše pohledávky nebo jejího příslušenství, soud nebude přihlížet.
Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno
vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, soud losem, komu má příklep udělit. Vydražitel
musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti dle § 329 odst. 3 o.s.ř.
Dle § 329 odst.7 o.s.ř. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k
vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem
vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Dle § 329a odst. 1 o.s.ř. dražbu může provést i vykonavatel; o průběhu dražby soud sepíše protokol. Soudci,
zaměstnanci soudů, povinný a manžel povinného nesmějí dražit.
Podle § 267 odst. l o.s.ř. právo k majetku , které nepřipouští výkon rozhodnutí, lze uplatnit vůči oprávněnému
návrhem na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí v řízení podle třetí části občanského soudního řádu (formou
samostatné žaloby, která bude projednána pod samostatným číslem jednacím).

V Kroměříži dne 7. září 2011

Jakub Caletka
soudní vykonavatel

