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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. a zákona č. č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích

I.
Datum konání dražby se stanovuje na: 21. září 2022   (středa) se začátkem v     10:30 hodin  

Místo konání dražby: Kancelář soudního exekutora Mgr. Svatopluka Šůstka, Exekutorský úřad Olomouc, Pavelčákova
14, 779 00 Olomouc, II. patro

Dražebník: Mgr.  Svatopluk Šůstek,  soudní  exekutor,  Exekutorský úřad Olomouc,  se sídlem Pavelčákova 14, 779 00
Olomouc, IČ: 02348195 (dále jen „dražebník“)

Navrhovatel a majitel dražených nemovitostí:
Statutární město Olomouc, odbor dopravy a územního rozvoje 
se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc 
(dále jen „navrhovatel“)

II.
Označení předmětu dražby
Předmětem dražby movitých věcí je:

- Osobní  automobil  ŠKODA,  typ  Fabia,  barva  modrá  -  základní,  RZ  1Z2  5269,  VIN:

TMBJB16Y423559344

III.
Nejnižší podání (vyvolávací cena) a minimální příhoz

Obvyklá cena předmětu dražby uvedeného v bodu II. této ční 3.000,- Kč (slovy třitisícekorunčeských).

Nejnižší podání (vyvolávací cena) při dražbě nemovitých věcí bude stanovena ve výši 1/3 ceny obvyklé, tedy ve výši
1.000,- Kč (slovy jedentisíckorunčeských). 

Minimální příhoz, který může účastník dražby učinit, je stanoven na částku 100,- 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.

V.
Prohlídka předmětu dražby:
Prohlídka předmětu se uskuteční dne 21.9.2022, tedy v den konání dražby od 8:30 do 9:30 hodin, a uskuteční se v
místě současného odstavení předmětu dražby (areál společnosti Spemax s r.o., Pavelkova 2, Olomouc).

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.
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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 5.8.2022 

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.
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