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Usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhláška)
Soudní exekutor Mgr. Jan Jindra, Exekutorský úřad Semily se sídlem v Turnově,
Antonína Dvořáka 326, 511 01 Turnov, Česká republika pověřený k provedení exekuce
v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem Trutnov ze dne 11.09.2009 č.j. 26Nc
5644/2009-7,
proti povinnému:

Jiřina Ladigová
bytem Vlčkovice V Podkrkonoší - Horní Vlčkovice 72,
Vlčkovice V Podkrkonoší - Horní Vlčkovice, RČ: 805404/0632

na návrh oprávněného:

PROTHEA Finance, a.s.
se sídlem U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ: 27492389,
práv. zast. advokátem JUDr. Milan Novák,
se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, PSČ: 500 02

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 93.100,- Kč, úroky
z prodlení ve výši 6% ročně z částky 93.100,- Kč ode dne 05.12.2008 do 27.08.2009 ve výši
4.071,- Kč, úroky z prodlení ve výši 6% ročně z částky 93.100,- Kč ode dne zahájení exekučního
řízení, tj. ode dne 28.08.2009, do zaplacení, směnečná odměna ve výši 310,- Kč, náhradu nákladů
soudního nalézacího řízení ve výši 31.979,- Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady
oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů,
vydává ve smyslu ustanovení § 69 a § 52 zák. 120/2001 Sb. (dále jen exekučního řádu, „e.ř.“) za užití
§ 328b zák. č. 99/1963 Sb. (dále jen občanského soudního řádu, „o.s.ř.), ve věci exekuce proti
povinnému na návrh oprávněného toto

usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhláška)
I. Dražební jednání se koná dne 27. června 2012 v areálu bývalého letiště Milovice v 10:45 hod.
Popis cesty: v obci Milovice po ulici Družstevní směrem ven z obce, na konci obce na křižovatce
tvaru „T“ s ulicí Ostravská projet rovně a ihned po projetí křižovatky na odbočku mírně
doprava po asfaltové cestě která vede přímo k areálu skladu. Směr bude vyznačen informačními
cedulemi. Po najetí na betonovou dráhu se dejte vpravo a držte se po pravé straně v této dráze.
Místo dražby je úl číslo 35 – jedná se o čtvrtý objekt v pořadí ve směru od příjezdu – místo bude
označeno.
GPS souřadnice místa dražby jsou: 50°13'59.646"N, 14°55'46.026"E (dle http://mapy.cz)
Prohlídku věcí lze uskutečnit po domluvě s Exekutorským úřadem na místě samém patnáct
minut před zahájením dražby. Dražené věci jsou použité a bez záruky.
Informace z této dražební vyhlášky jsou zveřejněny na Portálu dražeb provozovaného
Exekutorskou komorou České republiky, www.portaldrazeb.cz.
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II. Předmětem dražby jsou následující movité věci:
Číslo
položky

ks

Popis věci

Rozhodná
cena

Vyvolávací
cena

1

1

Obraz v rámu – motiv zeleného ptáka

300,00

100,00

2

1

300,00

100,00

1

Obraz v rámu – motiv potoka s postavou
ženy
Obraz v rámu – akt – žena u stromu

3

300,00

100,00

4

1

Obraz v rámu – motiv cesta a stavení

300,00

100,00

5

1

300,00

100,00

6

1

Obraz v rámu – motiv kostel na pozadí
lesa
Obraz v rámu – Karlštejn

300,00

100,00

7

1

Obraz v rámu – naiv art – mísa s ovocem

300,00

100,00

8

1

Obraz v rámu – akt – 3 ženy

300,00

100,00

10

1

Obraz v rámu – postavy dvou žen

300,00

100,00

18

1

Střelná zbraň – vzduchová puška
Slavia 620

600,00

200,00

III. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje. Jsou-li předmětem dražby soubory obsahující
několik sepsaných položek, draží se vždy nejprve jako soubor uvedený ve vyhlášce. Dojde-li
k vyloučení jednotlivých věcí z některého z dražených souborů z formálně procesních důvodů
(vylučovací žaloba anebo uplatnění jiného práva které nepřipouští dražbu věci), draží se soubor
bez těchto věcí které byly vyloučeny za cenu sníženou o cenu věcí které byly vyloučeny. Nebudeli soubor vydražen, může vykonavatel na místě rozhodnout o pokračování dražby souboru po
jednotlivých položkách. Shodná podání dražitelů jsou vyloučena (příhozy ve stejné výši).
Uvedené ceny věcí jsou v Kč.
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.
V. Vydražitel je povinen vydraženou movitou věc s příslušenstvím převzít bezprostředně po
udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.
VI. Odhadní a vyvolávací cena movitých věcí, které jsou součástí obchodního majetku
povinného, je stanovena včetně příslušné daně z přidané hodnoty. Část výtěžku dražby,
odpovídající této dani z přidané hodnoty, není součástí rozdělované podstaty, ale bude
s ní naloženo v souladu ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty.

VII. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho
účasti. Nejvyšší podání přesahující limit pro hotovostní platební styk musí vydražitel zaplatit
bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak bude nařízena opětovná dražba.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo
k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další
závady váznoucí na věci.
VIII. Vyzývají se všichni, kdo hodlají uplatnit právo, které nepřipouští dražbu věci, aby tak
učinili bezodkladně u podepsaného soudního exekutora.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Turnově dne 11.06.2012
Mgr. Jan Jindra
soudní exekutor
Exekutorský úřad Semily
se sídlem v Turnově
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