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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem ul. 5. května 2339/33, 466 01 
Jablonec nad Nisou (dále jen jako „soudní exekutor“), podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona číslo 120/2001 Sb., o 
soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších právních předpisu (exekuční řád) (dále jen jako „e.ř.“),  
na základě návrhu: Mgr. Jitky Horáčkové, notářky, se sídlem Janáčkova č.p. 822/1, 293 01 Mladá Boleslav, jakožto 
osoby oprávněné disponovat s věcí, v souladu s: usnesení Okresního soudu v Mladé Boleslavi č.j. 80 D 886/2016-82 
ze  dne  25.05.2018,  ve  spojení  s:  usnesení Okresního  soudu  v  Mladé  Boleslavi č.j.  80  D 886/2016-118 ze  dne 
08.11.2019, ve věci likvidace pozůstalosti po zemřelém:  Ctirad Šíma, nar.  18.04.1960, zemř.  13.08.2016, posledně 
bytem Pěčice č.p. 18, 294 46 Pěčice, vydává podle § 231 zákona číslo 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen jako „z.ř.s.“), ve spojení s § 69 e.ř. a § 328b odst. 3 zákona číslo 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „o.s.ř.“) tuto dražební vyhlášku:

I. Dražba movitých věcí (souboru movitých věcí) s pořadovým číslem 1. se bude konat dne 19.12.2019 od 15:00 
hod. v sídle společnosti Autovrakoviště Hejtmánka, s.r.o., na adrese K Podchlumí 1356, 293 01 Mladá Boleslav. 
Zápis do seznamu dražitelů, přidělení dražebního čísla a prohlídka dražených movitých věcí bude probíhat 
v místě dražby počínaje 30 minut před zahájením dražby. Po zahájení dražebního jednání není možné se zapsat 
do seznamu dražitelů a účastnit se dražby jako dražitel. 

II. Předmětem dražby budou tyto movité věci (soubory movitých věcí):

1) FORD TRANSIT 350 EF, registrační značky 2SJ 1805, VIN WF0XXXTTF8A39826, rok výroby 2008

- vozidlo je bez příslušenství (bez klíčů a dokladů);

!!! Vozidlo je nepojízdné – vozidlo nemá motor, převodovku, volant a další součásti !!!

rozhodná cena: 3.000,- Kč nejnižší podání: 3.000,- Kč

Vzhledem k     tomu, že se jedná o prodej v     rámci likvidace pozůstalosti, rozhodná cena a výše nejnižšího podání   
byly určeny v     souladu se shora uvedeným rozhodnutím dědického soudu.  

Poučení: Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné (§ 328b odst. 3 o.s.ř.). Movité věci jsou draženy 
samostatně, pokud není v této dražební vyhlášce výslovně stanoveno, že jsou draženy jako soubor (§ 
69 e.ř. ve spojení s § 328b odst. 1 o.s.ř.). Při dražbě mohou dražitelé zvyšovat podání nejméně o 50,-  
Kč.  To  neplatí,  jde-li  o  věc,  jejíž  vyvolávací  cena  je  nižší  (§  59  odst.  2  vyhlášky  Ministerstva  
spravedlnosti  č.  37/1992 Sb.,  o jednacím řádu pro okresní  a krajské soudy).  Soudci,  zaměstnanci  

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je však platný i bez těchto náležitostí. Podle § 17b Stavovského předpisu Exekutorské  
komory  Česká  republiky  –  Kancelářský  řád,  k písemné  žádosti  účastníka,  kterému byl  listinný  stejnopis  tohoto  dokumentu 
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soudů,  soudní  exekutoři,  zaměstnanci  exekutorských úřadů,  obmeškaný  vydražitel  (§  329 odst.  3 
o.s.ř.),  jakož i  osoby, které  řádně a včas nesložily dražební  jistotu (je-li  její  složení  vyžadováno),  
nesmějí dražit (§ 329 odst. 1 o.s..ř. ve spojení s § 66 odst. 3 e.ř.). Před zahájením dražby je dražitel 
povinen prokázat svoji totožnost. Jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození se zaznamená do 
protokolu o dražbě (§ 329 odst. 1 o.s.ř.). Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno 
podání vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových 
předpisů. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učinilo-li více dražitelů 
stejné nejvyšší podání,  udělí  soudní exekutor příklep nejprve tomu, komu svědčí  předkupní právo 
nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který byl určen losem. 
Podle § 338 odst. 2 zúčastní-li se spoluvlastník povinného dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné 
nejvyšší podání, udělí se mu příklep; ustanovení § 329 odst. 2 věty druhé se nepoužije. Na nejvyšší  
podání  se započte  vydražitelem složená jistota.  Dražitelům,  kterým nebyl  udělen  příklep,  se vrátí  
zaplacená jistota  po skončení  dražebního jednání.  Vydražitel  musí  nejvyšší  podání  či  doplatek na  
nejvyšší podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti  (§ 4 
zákona číslo 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti), ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc 
znovu,  bez jeho účasti  („obmeškaný vydražitel“).  Nejvyšší  podání  či  doplatek  na nejvyšší  podání 
přesahující částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti musí vydražitel zaplatit 
bezhotovostní  platbou do sedmi dnů od udělení  příklepu,  jinak soudní  exekutor  nařídí  opětovnou 
dražbu. Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas („obmeškaný vydražitel“), je povinen 
nahradit  náklady,  které  soudnímu exekutorovi  a  účastníkům vznikly  v souvislosti  s  další  dražbou 
anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další  
dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota  
složená  vydražitelem;  převyšuje-li  jistota  tyto  dluhy,  zbývající  část  se  vrátí  vydražiteli.  O  těchto 
dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením (§ 
330 odst. 3 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 (§ 236 odst. 1 písm. a) z.ř.s. ve spojení s § 329 odst. 7 o.s.ř.). Ten, kdo nabyl vlastnictví  
k majetku z likvidační  podstaty způsobem uvedeným v § 232 z.ř.s.  nabude současně také práva a 
povinnosti s věcí spojená a závady váznoucí na věci s výjimkou zajištění pasiv pozůstalosti a zajištění 
dluhů třetích osob (§ 236 odst. 3 z.ř.s.).  Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce po 
doplacení nejvyššího podání, bude soudním exekutorem postupováno podle § 330 odst. 2 a odst. 3 
o.s.ř.

V Jablonci nad Nisou, dne 11.11.2019

otisk razítka

Mgr. Jan Mlynarčík, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

Doručuje se: - notář (soudní komisař);
- spoluvlastníci movitých věcí;
- obecní úřad, v jehož obvodu měl zemřelý své bydliště; 
- obecní úřad, v jehož obvodu bude dražba konána;

Soudní  exekutor  tímto žádá  obecní  úřad,  v jehož  obvodu  měl  zemřelý  své  bydliště  a  obecní  úřad,  v jehož 
obvodu bude dražba konána, aby tuto dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě 
obvyklým.
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