
 

 

Jednací číslo: 40 E 10/2015-21 
 
 
                                                Dražební vyhláška 
 

        
 Okresní soud v Mladé Boleslavi rozhodl vyšší soudní úřednicí Evou Kůželovou  
ve věci výkonu rozhodnutí 
oprávněné nezl. a): Anna Provazníková, nar. 22.5.1997, V.Klementa 823, 293 01, Mladá 

Boleslav 
  
  zastoupené  matkou: Vlasta Provazníková,  nar. 9.2.1971, V. Klementa 823 Mladá Boleslav 
 

proti 
povinnému : Jiří Provazník, nar. 17.06.1968, Pěčice 99, 294 46, Semčice 
pro 29.666,00 Kč, 
 
                                                       t a k t o: 
 Soud vydává tuto  

d r a ž e b n í   v y h l á š k u : 
 
 

Dražební jednání se nařizuje na den 
 
 

10.  srpna  2015  v 8.30 hodin na místě samém tj. na adrese 
Pěčice čp. 99 
 

Dražit se budou tyto sepsané movité věci, v tomto pořadí: 
 
       rozhodná   vyvolávací  výše  
       cena v Kč  cena v Kč     příhozu v Kč 
 
1/ lednice s mrazákem zn. Ariston        6.000,-                            2.000,-                                  100,- 
2/ mikrovlná trouba zn. AFK                600,-                               200,-                                      50,- 
3/ jídelní stůl + 5 židlí                           3.000,-                            1.000,-                                   100,- 
4/ myčka zn. Ariston                             6.000,-                            2.000,-                                   100,- 
5/ sporák zn. Ariston                             4.500,-                            1.500,-                                   100,- 
6/ automatická pračka BENQ               3.000,-     1.000,-                                   100,- 
7/ notebook zn. HP                    6.000,-                             2.000,-                                   100,- 
8/ rohová sedací souprava                    4.500,-                             1.500,-                                   100,- 
9/ barevný televizor zn. LG                  6.000,-                             2.000,-                                   100,- 
 
                   
 
 Věci určené k dražbě je možno si prohlédnout v místě konání dražby v době od 8.15 
hodin. 
 
UPOZORNĚNÍ: oprávnění, ti kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další 
věřitelé se mohou  při rozvrhu výtěžku dražby 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. 
Přihláška do dražby musí obsahovat výši pohledávky a jejího příslušenství a je nutné ji 
prokázat příslušnými listinami. 
K přihláškám, v nichž nebude uvedena výše pohledávky  nebo jejího příslušenství, se 
nepřihlíží. 



 

 

 Účast na dražbě je bezplatná (neskládá se ani jistota). 
           Před zahájením dražby je dražitel povinen prokázat svoji totožnost. Jméno, příjmení, 
trvalé bydliště a datum narození soud zaznamená do protokolu v dražbě.  
 Soud udělí příklep vydražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učinilo-li více dražitelů stejné 
nevyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo. Není-li příklep 
tako udělen, udělí jej dražiteli, který byl určen losem.  
 Vydražitel musí zaplatit nejvyšší podání bez zbytečného odkladu, neučiní-li tak, draží se 
věc bez jeho účasti znovu. 

Nenajde-li se kupec pro dražené věci, soud nařídí opětovnou dražbu. 
  
Soud vyzývá právnické a fyzické osoby, aby uplatnění případných práv, která dle § 267 o.s.ř. 
nepřipouštění dražbu, bylo prokázáno před započetím dražby. Pozdní uplatnění takovýchto 
práv již nemůže být k tíži vydražitele, který byl v dobré víře.  

Informace o dražbě lze získat na telefonním čísle 326 377 519 u vykonavatelky soudu 
nebo na internetové adrese www.justice.cz. 
  
 
P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí  není odvolání přípustné (§ 202/2 písm. a) osř.). 
 

V Mladé Boleslavi, dne 30 .6. 2015 
 
        Eva Kůželová,v.r.  
                    vyšší soudní úřednice 
 
 
 
Za správnost: Monika Popadičová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.justice.cz/�


 

 

 
 
 
 
 
Kanc. I. doruč – dr. vyhlášku  a) obecní úřad Pěčice   DS   III 
    b) Magistrát města Mladá Boleslav   DS III 
    c) MěÚ Dobrovice   DS III 
    d)MěÚ Dolní Bousov DS III 
    e)OÚ Luštěnice DS III 
               f)OÚ Jabkenice DS III 
    g)OÚ Kosořice DS III 
    h)OÚ Semčice DS III 
    i)OÚ Žerčice  DS III 
+ připravený přípis čl 24 
 
 
II. zašli dr. vyhlášku + připravený vz. 247 
 

- matce opr.   DS I příp. ob.č. I  na adresu Semčice 28 
- povinnému DS I příp. ob.č. I 
- manželce povinného Martina Provazníková DS I příp.ob.č. I 

 
 
 
III. dražební vyhlášku vyvěste na úřední a elektr. desku OS Mladá Boleslav do 10.8.2015 
 
 
lh  15 dnů od doručení předlož v.s.ú. nejdéle 1. 8.2015 
 
     30.6.2015 Kůželová 
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