Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
Č.j. 142 DC 00005/18-018
Usnesení
o nařízení dražebního jednání
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Farní 19,
PSČ 738 01, pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci řízení o dědictví, ve kterém byla v souladu s ust. § 175t zákona
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, (dále jen „o.s.ř.“) nařízena likvidace dědictví, a to usnesením Okresního soudu ve
Frýdku-Místku ze dne 8.12.2017 č.j. 46 D 390/2010-499, které nabylo právní moci dne 9.1.2018, na základě smlouvy o provedení
dobrovolné dražby ze dne 16. 3. 2018, uzavřené mezi soudním exekutorem a notářem, jako soudním komisařem, který je
navrhovatelem a osobou oprávněná disponovat s nemovitostmi:
JUDr. Radka Nováková, notář,
se sídlem Palackého 131, PSČ 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 25802453, DIČ: CZ5862241429
ve věci likvidace dědictví po zemřelém
Alexandru Bogdanovi, r.č.470711/158, zemř. dne 2.4.2010,
posledně bytem Dolní Domaslavice 50, 73938 Dolní Domaslavice
v souladu s ust. § 175u zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. §52 odst. 1,
§69 a ust. §76 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále
jen "e. ř.") a ve vazbě na §335 a násl. o.s.ř.
rozhodl takto:
I. nařizuje se dražba movitých věcí (dražební rok)
Čas konání dražby:

01.08.2018 v 8:00 hod.

Místo konání dražby:
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Farní 19, Frýdek-Místek 73801
Předmětem dražby jsou tyto movité věci:
Soubor movitých věcí (pantofle černé, obuv sportovní bílá s logem
NIKE, 2 páry ponožky černé, utěrka barevná, ruční froté barevný,
holící strojek elektrický zn. BRAUN 5713+ adaptér v pouzdře,
rychlovarná konvice TES“A WK 1001, keramický hrnek bílý,
taštička na hygienu černá s nápisem MAXI, taška igelitová s
hygienou, taška igelitová s osobní a úřední korespondencí, taška
igelitová s léky, 2ks triko bílé krátký rukáv, košile modrobílá
proužek dlouhý rukáv s nápisem Van Laack Royal, svetr černý se
zipsem s nápisem Pierre Cardin, kalhoty riflové modré s nápisem
Lee Cooper, opasek černý s nápisem Wrangler, bunda černá
pletená s kapucí a zipem s nápisem Dissident, čepice kšiltová
khaki s nápisem Kalenji, taška na notebook černá Acer, 6ks
instalačních CD pro notebook a tiskárnu, voda po holení Nivea
použitá, pěna po holení Balea použitá, mobilní telefon
MOTOROLA EMEI, baterie do mobilního telefonu Motorola BC
50 750 mAH, SIM karta MOVISTAR č.123110510503479, SIM
karta A 1 č.5508322009232, 2ks SIM karty TIGO č.
8957732103012133735, č.8957732103010882907, SIM karta
CABEL&WIRELESS č.060 101 713 351, SIM karta č.
897010266703785299, platební karta WESTERN UNION č.
861588459, platební karta MULTIBANK č. 4214491202016163
na jméno, 2ks průkazní lístek Raiffeisen.Die Bank č. BLZ 32904
na jméno, 3ks klíče od visacího zámku s 2 ks přívěsků (biliárová
koule+ fotky v rámečku)

Rozhodná cena

Výše nejnižšího podání

3 Kč

1 Kč

ID DS: 593q955, e-mail: podatelna@kocinec.eu, www.kocinec.eu
IČ: 71468706, zapsán u EK ČR pod ev.č. 142

II. Věci určené k dražbě je možno prohlédnout 30 minut před konáním dražby v místě a v den konání dražby. Další informace
mohou zájemci o dražbu získat na telefonním čísle 734 732 179, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese

vykon(zavináč)kocinec.eu.
III. Uvedené věci se budou dražit jako soubor movitých věcí.
IV. Zaplacení dražební jistoty se nepožaduje.
V. Exekutor současně vyzývá všechny, kdo mají k některé z dražených věcí právo nepřipouštějící dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby
prokázali soudnímu exekutorovi toto právo a pokud exekutor toto právo neuzná, nechť uplatní takové právo nejpozději před
započtením dražby návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, jinak tomuto právu nebude při dražbě přihlíženo.

Poučení:
· Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci není omezena
ustanoveními cenových předpisů. Dražitelé mohou zvyšovat podání nejméně o 50,00 Kč a o nižší částku jen v případě, že
nejnižší podání činí méně než 50,00 Kč. (dle § 59 vyhlášky ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o
jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších změn).
· Příklep bude udělen tomu dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud
příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej
dražiteli, který byl určen losem.
· Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc převzít. Neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti. Vydražitel,
který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které vznikly soudnímu exekutorovi a účastníkům v
souvislosti s další dražbou, a rozdíl na nejvyšším podání, bude-li v opětovné dražbě dosaženo nižšího nejvyššího podání.
· Pokud nejvyšší podání překročí částku ve výši ekvivalentu 270.000,- Kč, musí vydražitel zaplatit nejvyšší podání
bezhotovostním převodem na bankovní účet úschov soudního exekutora do 7 kalendářních dnů ode dne konání dražby, v tomto
případě bude vydražená movitá věc vydražiteli vydaná po připsání vydražené částky na účet úschov soudního exekutora.
· Vlastnictví vydražené věci se nabývá příklepem, na vydražitele přejde k okamžiku udělení příklepu, pokud vydražitel zaplatí
nejvyšší podání řádně a včas, tj. ihned po udělení příklepu. Důkazem o nabytí vlastnictví je obsah protokolu o dražbě.
Vydražitel má právo, aby mu bylo na požádání vydáno potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci. Nenajde-li
se kupec pro dražené věci, nařídí exekutor opětovnou dražbu.
· Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na vydražené věci.
· Movitá věc bude vydražiteli vydána v místě jejího uskladnění proti předložení potvrzení o přechodu vlastnického práva k
vydražené věci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne připsání vydražené částky na účet úschov soudního exekutora.
· Postup licitátora, jakož i veškerá práva a povinnosti účastníků dražby a dalších osob, které budou dražbě přítomny, se řídí
Dražebním řádem soudního exekutora, vydaným podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), za subsidiárního použití zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, a Instrukce MS ČR č.j. 1360/95-OOD ze dne 21.8.1996, kterou se vydává Řád pro soudní
vykonavatele.
· Dražbu lze nařídit nejdříve 30 dnů po vydání této vyhlášky, ne však dříve, než uplyne 30 dnů ode dne doručení uvědomění o
provedení soupisu podle § 326 odst. 11 o.s.ř (dle § 328b odst. 3 věta třetí o.s.ř.). Obě lhůty byly soudním exekutorem
dodrženy.
· Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné.
Ve Frýdku-Místku dne 29.06.2018
Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M.
soudní exekutor
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Doručuje se podle § 328b odst. 3 o.s.ř.:
- navrhovateli
- orgánu obce, v jejímž obvodu měl zůstavitel naposled své bydliště
- orgánu obce, v jejímž obvodu bude dražba konána
Vyvěšuje se:
- Úřední deska exekutora
- Elektronická úřední deska exekutora
- úřední deska obce, v jejímž obvodu měl zůstavitel naposled své bydliště
Soudní exekutor tímto žádá obecní úřad v jejímž obvodu měl zůstavitel naposled své bydliště a obecní úřad obce, v jejímž obvodu
bude dražba konána, aby dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým podle § 328b odst. 3)
o.s.ř. ode dne obdržení do dne konání dražby.
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