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Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek
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V Olomouci dne 6.6.2022

Vyhotovil: Mgr. Svatopluk Šůstek

Č.j. 185EX 4/22d-2

Dražební vyhláška
Touto „Dražební vyhláškou“ vyhlašuje soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek, Exekutorský úřad Olomouc, konání
veřejné dražby, ve smyslu zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř.
I.
Datum konání dražby se stanovuje na: 19. července 2022 (úterý) se začátkem v 10:30 hodin
Místo konání dražby: Dražba se koná v místě uskladnění movité věci na adrese Areál čističky odpadních vod, Tovární
505, Velký Týnec
Zápis dražitelů se bude konat v den dražby, tedy dne 19.7.2022, v místě konání dražby, a bude zahájen 30 minut před
zahájením dražby.
Dražebník: Mgr. Svatopluk Šůstek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem Pavelčákova 14, 779 00
Olomouc, IČ: 02348195 (dále jen „dražebník“)
Navrhovatel dražby:
Obec Velký Týnec,
se sídlem Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec,
jednající PhDr. Petrem Hanuškou, Ph.D., starostou obce
(dále jen „navrhovatel“)
II.
Označení předmětu dražby
Předmětem dražby je:
-

Motorové vozidlo (traktor kolový) tov. značka ZETOR 7245, RZ M00 2118, výrobce Zbrojovka, k.p.,

Brno, max. výkon/zdvihový objem: 46/2200 kW/ot. (min)/3595 cm3, typ/palivo: vznětový/NM

III.
Nejnižší podání (vyvolávací cena) a minimální příhoz
Odhadní cena podle znaleckého posudku vypracovaného ing. Stanislavem Hlávkou, znalcem, č. 8940/240/22
stanovena ve výši 174.000,- Kč (slovy: jednostosedmdesátčtyřitisíckorunčeských). Znalecký posudek je připraven
k nahlédnutí v kanceláři soudního exekutora po předchozí domluvě nebo při prohlídce předmětu dražbu v den a místě
konání dražby.
Nejnižší podání (vyvolávací cena) při dražbě movité věci je stanovena ve výši 174.000,- Kč (slovy:
jednostosedmdesátčtyřitisíckorunčeských)
Minimální příhoz, který může účastník dražby učinit 3.000,- Kč
Hodlá-li někdo při dražbě uplatnit předkupní právo, musí je dražebníkovi prokázat nejpozději před zahájením dražby.
Nejvyšší podání je vydražitel povinen doplatit bezprostředně po udělení příklepu v dražbě, a to v hotovosti k rukám
soudního exekutora. V případě, že vydražitel nejvyšší podání neuhradí, soudní exekutor příklep zruší a dražbu provede
okamžitě znovu, bez účasti původního vydražitele.
IV.
Dražební jistota
Dražební jistota není požadována.

Informace: pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu EKČR); na žádost ji
zašleme s digitálním podpisem na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.

V.
Prohlídka předmětu dražby:
Prohlídka předmětu dražby (motorového vozidla) se uskuteční dne 19.7.2022, tedy v den konání dražby, od 9:30 do
10:30 hodin, a uskuteční se v místě konání dražby (Areál čističky odpadních vod, Tovární 505, Velký Týnec).
VI.
Účast na dražbě
Účastníky dražby nesmějí být osoby vyloučené z dražby, zejména dražebník, licitátor a osoby jemu blízké; nikdo nesmí
dražit za ně.
VII.
Způsob úhrady ceny dosažené vydražením
Nejvyšší podání je vydražitel povinen doplatit bezprostředně po udělení příklepu v dražbě, a to v hotovosti k rukám
soudního exekutora. V případě, že vydražitel nejvyšší podání neuhradí, soudní exekutor příklep zruší a dražbu provede
okamžitě znovu, bez účasti původního vydražitele.
VIII.
Podmínky přechodu vlastnického práva
Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v hotovosti bezprostředně po skončení dražby, přechází na něj
vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
Dražebník vydá bez zbytečného odkladu vydražiteli, který nabyl vlastnictví předmětu dražby, potvrzení o přechodu
vlastnického práva k věci.
Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž
den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v
prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
Vydražitel je v případě, že vydražené vozidlo přestane užívat a nepřevede jej na třetí osobu, jej řádně ekologicky
zlikvidovat v souladu s platnými právními předpisy.
Proti dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek.
V Olomouci dne 6.6.2022

Mgr. Svatopluk Šůstek, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Olomouc,
Dražebník

Informace: pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu EKČR); na žádost ji
zašleme s digitálním podpisem na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.

