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Č.j. 015 EX 549/21 -29

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:
na návrh oprávněného:

Pavel Setikovský, bytem Litevská č.p. 2610, Kladno-Kročehlavy, IČ: 05941652,
dat. nar.: 10.07.1980
Společenství vlastníků domu čp. 2380 až 2384, Vodárenská Kladno, se sídlem
Vodárenská č.p. 2381, Kladno-Kročehlavy, IČ: 26430711, práv. zast. advokátem
Mgr. Vladimír Náprstek, advokát, ev.č. 13426, se sídlem Pivovarská 170/3,
Beroun, PSČ: 266 01, IČ: 71033131

Pro pohledávku ve výši 0,-,- Kč s příslušenstvím
pověřeného vedením exekuce Okresního soudu v Kladně ze dne 29.09.2021 č.j. 10 EXE 9/2021-9, doložka
provedení exekuce . O provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného rozhodl soudní exekutor
Mgr. Pavel Dolanský exekučním příkazem č.j. 015 EX 549/2021-20 ze dne 18.2.2022.
I.
Dražební jednání bude zahájeno v 10:00 hodin dne 21.6.2022, na adrese Berouně, Na Máchovně
čp. 1270.
Prohlídka dražených věcí je v 09:45 hod.
II.
Předmětem dražby budou věci movité:
Počet kusů
Seznam a popis věcí
1
Sestava - pec na pizzu
Zannussi v.č. PME 835/2005,
nerezový odsavač kouře (bez
elektromotoru) a kovový
stojan na pec

Odhadní cena

Nejnižší podání

15.000,-

5.000,-

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.
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.

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

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
exekutora, povinný a manžel povinného.

exekutor,

zaměstnanci

soudního

V Berouně dne 12.05.2022
Mgr. Pavel Dolanský v. r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Roman Kunc – vykonavatel pověřený soudním exekutorem
Doručuje se dle ust. § 328b, odst. 3, o.s.ř.:
Společenství vlastníků domu čp. 2380 až 2384, Vodárenská Kladno, se sídlem Vodárenská č.p. 2381,
Kladno-Kročehlavy, IČ: 26430711, práv. zast. advokátem Mgr. Vladimír Náprstek, advokát, ev.č. 13426, se
sídlem Pivovarská 170/3, Beroun, PSČ: 266 01, IČ: 71033131
Pavel Setikovský, bytem Litevská č.p. 2610, Kladno-Kročehlavy, IČ: 05941652, dat. nar.: 10.07.1980
Městský úřad Beroun
Městský úřad Kladno
Úřední deska soudního exekutora

