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Č.j. 015 EX 286/18 -49

USNESENÍ
o nařízení dražebního jednání
o prodeji movitých věcí
ve smyslu ustanovení § 328b a násl. zákona č. 99/1963 Sb.

DRAŽEBNÍ ROK
Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, IČ: 406 58 759, se sídlem Exekutorský úřad Beroun, Palackého čp. 31/2, Beroun
I., nařizuje dražební jednání v rámci exekučního řízení na peněžité plnění
proti povinnému:

Robert FUCSIK, bytem Hybernská 1012/30, Praha, dat. nar.: 29.07.1969

na návrh oprávněného:

Mgr. Pavel Cikrt, bytem Legerova 1335/2, Praha, dat. nar.: 14.11.1973, práv. zast. Mgr.
Jan Válek, advokát, ev.č. 11505 , se sídlem Havlíčkova 1680/13, Praha l, PSČ: 110 00, IČ:
71463526

Pro pohledávku ve výši 4.000.000,-,- Kč s příslušenstvím
pověřeného vedením exekuce Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 03.05.2018 č.j. 54 EXE 1355/2018-10, doložka
provedení exekuce . O provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného rozhodl soudní exekutor Mgr. Pavel
Dolanský exekučním příkazem č.j. 015 EX 286/2018-13 ze dne 07.05.2018
I.
Dražební jednání bude zahájeno v 08:30 hodin dne 22.11.2018 na adrese Louňovická 127, 251 62 Mukařov
Prohlídka dražených věcí je v 08:00 hod.
Předmětem dražby budou věci movité:
Soubor č. 1
položky
Seznam a popis věcí
1,2,3,6,8,13,15

II.

Zahradní s grilem,6 ks židlí, stůl,
slunečník; robotická sekačka
Husqvarna 170108373 + zahradní
hadice; mot.sekačka TORO,
zametač HAAGA677, sněhová
fréza Hecht; mot. pila Oleomac
952, křovinořez Oleomac;
kotoučová pila Makita, bruska
Black Decker, přímočará pila
DeWalt, vrtačka Parkside;
vysokotlaký čistič Kärcher K23.3;
odvlhčovač Obi MDN – 10DEN3

Odhadní cena

Nejnižší podání

81.000,- Kč
243.000,- Kč

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Beroun, č.ú.: 27-7069460277/0100, IČ: 40658759, DIČ: cz-6708061503

Soubor č. 2
položky
4,5,7,9,10,14,17,20,25,32,3
6

Soubor č. 3
položky
11,12,16,18,19,22,23,24,26,
27,28,29,30,31,33,34,35

Seznam a popis věcí
4 x jízdní kolo( 2 ks Author); 2
ks běžecké lyže Atomic, 2 ks
snowboard, 1ks lyže Elan;
nosič kol Thlue 926; 9 ks párů
lyžařských bot + kolečkové
brusle; rybářské pruty Bando +
příslušenství; střešní box Thule
Pacific 700; autotrakční
lehátko; hodinky Breitling
Black Bird v.č.A 44359; sada
kufrů Samsonite 5 ks; stolní
hokej Air Hockey; 2ks kytara
Schneider
Seznam a popis věcí
Pekárna Moulinex, sušicka
ovoce Concept; mrazák
Gorenje; pračka Bosch serie 6
+ sušicka Whirlpool + lednice
Whirpool + 2x parní žehlička
Philips; 3 ks sedací sestava
červená sedačka + bílá křesla
vše koženka, chladnička
Samsung, kávovar Lavazza,
Topinkovač Philips,
odšťavňovač Catler + 4 ks
mixér; set nábytku 6 x židle,
stůl, komoda, sedačka; TV
Panasonic v.č. TX-55CS630E +
domácí kino LG + Xbox 360 +
DVD LG; 45 ks sada
dekoračních předmětů; 2 ks
vysavač Miele + vysavač na
popel Classic G1, Hecht 21e;
postel masiv; TV Samsung + TV
stolek + sada dekoračních
předmětů 6 ks; 2 ks TV
Hyundai HV4111 + ele. Klávesy
Casko CTK 551; 8 ks sestava
nábytku (postele, psací stoly
v 1. patře) ; 7 ks sestava
nábytku pracovna + domácí
kino Panasonic + tiskárna
Canon; 5 ks obrazy pracovna;
postel Benikde Ikea; 7 ks tisk
na plátno 150 x 200 cm + 6 x
tisk na plátno obývací pokoj

Odhadní cena

Nejnižší podání

149.500,- Kč
448.500,- Kč
Odhadní cena

Nejnižší podání

157.000,- Kč

471.000,- Kč

položka

Seznam a popis věcí

21

pistole Luger 9 LC9S v.č.45229553
1 ks

Odhadní cena

Nejnižší podání

7.500,- Kč

2.500,- Kč

Cenový odhad movité věci zahrnuté do dražby byl ve smyslu ustanovení § 328 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. proveden
vykonavatelem soudního exekutora. Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
II.
Okruh dražitelů pistole Luger 9 LC9S v.č.452-29553 je omezen ve smyslu § 8 zákona č. 119/2002 Sb. (o střelných
zbraních a střelivu (zákon o zbraních)) tak, že dražitelem může být pouze osoba, která je držitelem zbrojního průkazu
se skupinou potřebnou k držení druhu zbraně nebo zbrojní licence. Vzhledem k omezení okruhu dražitelů jsou
dražitelé vedle prokázání totožnosti povinni prokázat skutečnost, že jsou držiteli zbrojního průkazu se skupinou
potřebnou k držení druhu zbraně nebo zbrojní licence. Vyžaduje-li zvláštní právní předpis povolení Policie ČR k
nákupu zbraně, jsou dražitelé vedle prokázání totožnosti a příslušného zbrojního průkazu/zbrojní licence, povinni
prokázat také tuto skutečnost.
III.
Před zahájením dražby je dražitel povinen prokázat svoji totožnost.
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned
zaplatit, neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
IV.
Soudní exekutor upozorňuje, že 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 byla nařízena exekuce,
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 § 335 odst. 2 a 336f o.s.ř. se použije přiměřeně.
V.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k movitým věcem předkupní právo nebo výhrady zpětné koupě, že ho
mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě
zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit při dražbě své předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, musí je uplatnit a
prokázat nejpozději do dne předcházejícímu dražebnímu jednání včetně. Soudní exekutor ještě před zahájením
vlastní dražby rozhodne usnesením, zda je předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě prokázáno. Proti tomuto
usnesení není odvolání přípustné.
Poučení:
Upozornění:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Jako dražitel nesmí vystupovat soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný a manžel
povinného.

V Berouně dne 17.10.2018

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Žaneta Kasalová – vykonavatel pověřený soudním exekutorem
-

Oprávněný
Povinný
Obecní úřad Mukařov
Úřad městské části Praha 1
Úřední deska soudního exekutora

Mgr. Pavel Dolanský v. r.
soudní exekutor

