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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem ul. 5. května 2339/33, 466 01 Jablonec nad
Nisou (dále jen jako „soudní exekutor“), na základě pověření Okresního soudu v Mladé Boleslavi (dále jen jako „exekuční soud“) č.j.
30 EXE 37/2021-9 ze dne 04.02.2021, a podle exekučního titulu: rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi č.j. 7 C 281/2019-84 ze
dne 01.06.2020, v exekuční věci oprávněného: 1/ GRENT CZ a.s., IČ 25105019, se sídlem Na Radouči č.p. 1450, 293 01 Mladá
Boleslav, proti povinnému: 1/ JAZNAK auto s.r.o., IČ 24140937, se sídlem Vinec č.p. 26, 293 01 Vinec, vydává v souladu s § 69
zákona číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen jako „e.ř.“),
ve spojení s § 328b odst. 3 zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „o.s.ř.“), tuto
dražební vyhlášku:
I. Dražba movitých věcí (souboru movitých věcí) se bude konat dne 16.12.2021 od 14:00 hod. na adrese K Podchlumí 1356,
293 01 Mladá Boleslav (areál společnosti AUTOVRAKOVIŠTĚ HEJTMÁNKA s.r.o.). Zápis do seznamu dražitelů, přidělení
dražebního čísla a prohlídka dražených movitých věcí bude probíhat v místě dražby počínaje 30 minut před zahájením
dražby. Po zahájení dražebního jednání není možné se zapsat do seznamu dražitelů a účastnit se dražby jako dražitel.
II. Předmětem dražby budou tyto movité věci (soubory movitých věcí):
1) Silniční motorové vozidlo typ MERCEDES-BENZ GL 320 CDI 4, číslo registrační značky 3SA5888, VIN
WDC1648221A229702, barva černá - metal, první evidence 12.12.2007, rozbité zpětné zrcátko na straně spolujezdce
rozhodná cena:

60.000,- Kč

nejnižší podání:

20.000,- Kč

!!! K vozidlu se nepodařilo zajistit žádné příslušenství – tzn. k vozidlu není klíč, ani doklady o registraci !!!
!!! Vozidlo nebylo podle vyjádření PČR více než 12 měsíců provozované a je nepojízdné – nelze jej odemknout, kola jsou
zaseknutá, neplatné osvědčení o provedené technické kontrole a měření emisí !!!
!!! Vydražitel je povinen převzít si vydražené vozidlo bezprostředně po ukončení dražby a toto odvést z areálu
autovrakoviště. Pro účely odvozu vozidla soudní exekutor uvádí, že kola jsou zaseknutá a vozidlo je nutné naložit pomocí
mechanického ramene s nosností na hmotnost nad 2,5 tuny !!!
III. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.

Upozornění:

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek (pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v §
274) nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které je vedeno
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provozovatele poštovních služeb, který je však platný i bez těchto náležitostí. Podle § 17b Stavovského předpisu Exekutorské komory
Česká republiky – Kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle §
16a Kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle nadepsaného exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.
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toto exekuční řízení, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby. V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky a jejího
příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá, vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby a skutečnosti významné pro
pořadí pohledávky při rozvrhu podstaty (§ 332 o.s.ř.); k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena,
se nepřihlíží. K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. Opožděné
nebo neúplné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Věřitel je povinen
bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při
neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

Poučení:

Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné (§ 328b odst. 3 o.s.ř.). Movité věci jsou draženy samostatně,
pokud není v této dražební vyhlášce výslovně stanoveno, že jsou draženy jako soubor (§ 69 e.ř. ve spojení s § 328b
odst. 1 o.s.ř.). Při dražbě mohou dražitelé zvyšovat podání nejméně o 50,- Kč. To neplatí, jde-li o věc, jejíž vyvolávací
cena je nižší (§ 59 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské
soudy). Dražba se skončí, jakmile dosažený výtěžek stačí k uspokojení všech oprávněných a včas přihlášených
věřitelů (§ 330 odst. 1 o.s.ř.). Soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci exekutorských úřadů,
povinný, manžel povinného, obmeškaný vydražitel (§ 329 odst. 3 o.s.ř.), jakož i osoby, které řádně a včas nesložily
dražební jistotu (je-li její složení vyžadováno), nesmějí dražit (§ 329 odst. 1 o.s..ř. ve spojení s § 66 odst. 3 e.ř.). Před
zahájením dražby je dražitel povinen prokázat svoji totožnost. Jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození se
zaznamená do protokolu o dražbě (§ 329 odst. 1 o.s.ř.). Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno
podání vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů. Soudní
exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí
soudní exekutor příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep
takto udělen, udělí jej dražiteli, který byl určen losem. Podle § 338 odst. 2 zúčastní-li se spoluvlastník povinného
dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep; ustanovení § 329 odst. 2 věty druhé se
nepoužije. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se
vrátí zaplacená jistota po skončení dražebního jednání. Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší
podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti (§ 4 zákona číslo 254/2004
Sb., o omezení plateb v hotovosti), ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti („obmeškaný
vydražitel“). Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro
platbu v hotovosti musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak soudní
exekutor nařídí opětovnou dražbu. Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas („obmeškaný
vydražitel“), 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 nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem;
převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení
zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením (§ 330 odst. 3 o.s.ř.). 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 práva
váznoucí na věci. Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci do 1 měsíce po doplacení nejvyššího podání, bude
soudním exekutorem postupováno podle § 330 odst. 2 a odst. 3 o.s.ř.

V Jablonci nad Nisou, dne 08.11.2021

otisk razítka

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
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Česká republiky – Kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle §
16a Kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle nadepsaného exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.
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Mgr. Jan Mlynarčík, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou

Doručuje se:

- oprávněný;
- povinný;
- obecní úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo);
- obecní úřad, v jehož obvodu bude dražba konána;

Soudní exekutor tímto žádá obecní úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo) a obecní úřad, v jehož obvodu
bude dražba konána, aby tuto dražební vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.
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elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle §
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