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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Pavel Pajer, Exekutorský úřad Tachov, se sídlem Hornická 1786, PSČ 347
01 Tachov, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu Prahy východ ze dne 10.01.2019, č.j. 34 EXE 2057/2018-34, kterým byla nařízena podle vykonatelného
notářského zápisu, který sepsal Říha Martina - notář, č.j. NZ 620/2018, ze dne 31.08.2018, k
uspokojení pohledávky
oprávněného:

NOVA leasing, a.s., IČ: 24687332, Líbalova čp. 2348 / čo. 1, 149 00
Praha - Chodov,

v částce 455 000,00 Kč s přísl. proti
povinnému:

Diplodo s.r.o., IČ: 26712245, Černokostelecká 1623, Říčany, PSČ 251 01

vydává tuto dražební vyhlášku:

I.
Soudní exekutor nařizuje dražbu movitých věcí na den 25.06.2019 v 10.00 hod. v sídle
Exekutorského úřadu v Tachově na adrese Hornická 1786, Tachov
II.
Dražit se budou tyto věci povinného:
1/
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1 ks LCD TV Philips
1 ks LCD TV Thomson
11 ks PC obrazovky
Vybavení kuchyně kávovar, mikrovlnná trouba Daewoo, lednice, myčka AEG
Kuchyňská linka
Sedačka šedivé barvy
6 ks barových židlí (2xzelená, 2xžlutá, 2xčervená)
2 ks barový stolek šedivý
1 černé křeslo v recepci
Recepční pult včetně úložných prostor
1 skříň na kolečkách v recepci 80 cm x 120 cm x 41 cm
6 ks židle zelený potah
Obdélníkový stůl s delšími oválnými stranami délka 220 cm x šířka 140 cm
6 ks dřevěná skříň 160 cm x 152 cm x 44 cm

Všechny položky, tj. položky pod č. 1-14 budou draženy jako soubor movitých věcí. Rozhodná
cena souboru movitých věcí činí 210.000,- Kč. Nejnižší podání včetně 21% DPH činí
84.700,- Kč.

III.
Movité věci určené k dražbě je možno v případě zájmu prohlédnout dne 24.6.2019 v době od
10:00 – 10:15 hod. na adrese Líbalova čp. 2348 / čo. 1, 149 00 Praha – Chodov. Sraz zájemců o
prohlídku věcí je ve vestibulu budovy Opatov Park na této adrese v 10.00 hod.. Zájemci o
prohlídku nechť nejprve kontaktují exekutora telefonicky na tel. 373 700 840, popř. na e-mailu
podatelna@exekutortachov.cz.
Registrace dražitelů a přidělení dražebního čísla bude probíhat v den konání dražby v místě
dražby v době od 09:30 do 10:00 hodin. K zápisu do seznamu dražitelů musí být u fyzických
osob předložen občanský průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost osoby, v případě dražení za
jiného, oprávněním k takovémuto jednání. V případě obchodní společnosti je tato povinna
prokázat se platným výpisem z obchodního rejstříku Po zahájení dražebního jednání již není
možné se zapsat do seznamu dražitelů a tedy činit podání v dražbě. Povinný a osoby uvedené v §
329 odst. 1 OSŘ nesmí dražit.
Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny.
Složení dražební jistoty se nevyžaduje.
Jednotlivá podání se budou zvyšovat po částkách 1.000,-Kč.
IV.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned
zaplatit, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle
zvláštního právního předpisu (jež činí ke dni vydání této vyhlášky 270.000,- Kč). Přesahuje-li tuto
částku, musí vydražitel nejvyšší podání zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi (7) dnů od
udělení příklepu a to na účet č. 5003210065/5500, jinak soudní exekutor nařídí opětovnou
dražbu. Opětovnou dražbu nařídí rovněž v případě, že si vydražitel věc nepřevezme do jednoho
(1) měsíce po doplacení nejvyššího podání. Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání, 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 nejvyšší podání.
V.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a
další věřitelé 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, jestliže v přihlášce
uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v
nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží; ustanovení ust. §
335 odst. 2 o.s.ř. a ustanovení § 336f o.s.ř. se použijí přiměřeně.
VI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (ust. § 267 o.s.ř.), aby
jej uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před
zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Věřitel, který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo jiným
titulem uvedeným v ust. § 274 o.s.ř. (vymahatelnou pohledávku) anebo pohledávku zajištěnou
zástavním nebo zadržovacím právem nebo zajišťovacím převodem práva, může ji do řízení
přihlásit nejpozději do zahájení dražebního jednání. Oprávněný a ten, kdo do řízení přistoupil
jako další oprávněný, mohou své pohledávky přihlásit, jen jestliže jim byly přiznány
rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v ust. § 274 o.s.ř. po právní moci usnesení o
nařízení exekuce.
V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel
povinného domáhá, jinak se k přihlášce nepřihlíží. K přihlášce musí být připojeny listiny
prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem,
ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. Opožděné přihlášky soudní exekutor usnesením
odmítne.
V Tachově, dne 15.05.2019
Mgr. Pavel Pajer, v.r.
soudní exekutor

Doručit:
Povinný
Oprávněný
Obecní úřad dle konání dražby
Obecní úřad dle sídla povinného
Spis

Upozornění:

Je-li Vám zásilkou doručen dokument bez otisku razítka a podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť byl
vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb. K Vaší písemné žádosti zašleme písemnost elektronickou
poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti. Písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřená
elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo Vám bude
předána v úřední dny v sídle úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b kancelářského řádu Exekutorské Komory
ČR).

