EXEKUTORSKÝ Ú AD PLZE -M STO
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek

Dominikánská 8, 301 00 Plze
Tel: +420 377 464 009, E-mail: info@exekutors.cz, datova schranka: pvwg8xd

Spisová zna ka: 134 EX 00240/22 - 107
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek, Exekutorský ú ad Plze -m sto, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plze , pov ený provedením exekuce na základ usnesení:
M stského soudu v Brn ze dne 13.01.2022, .j. 81 EXE 43/2022-9, kterým byla
na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek M stského soudu v
Brn ze dne 08.04.2021, .j. 219 C 5/2021-47, ve v ci oprávn ného: Industry
park Rousínov s.r.o., se sídlem Na p íkop
p.1096 / o.21, Praha - Staré
M sto
110 00, I : 05638003, právní zástupce JUDr. Marek Görges, advokát se
sídlem i kova 1737/52, Plze 301 00,
proti povinnému:
COMMAND HOLDINGS
LIMITED v.o.s., se sídlem Brno, umavská 29, PS 602 00 p., Brno, umavská
29, PS 602 00, I : 63473011, k uspokojení pohledávky oprávn ného ve vý i
522 244,28 K
s p íslu enstvím: úrok z prodlení 10,00% ro n
z
ástky 37
089,45 K od 19.05.2020 do zaplacení, úrok z prodlení 10,00% ro n z ástky 84
077,58 K od 16.06.2020 do zaplacení, úrok z prodlení 8,25% ro n z ástky 84
077,58 K od 16.07.2020 do zaplacení, úrok z prodlení 8,25% ro n z ástky 47
208,15 K od 25.07.2020 do zaplacení, úrok z prodlení 8,25% ro n z ástky 134
895,76 K od 19.08.2020 do zaplacení, úrok z prodlení 8,25% ro n z ástky 134
895,76 K od 17.09.2020 do zaplacení, náklady p edcházejícího ízení 65 027,00
K , náklady oprávn ného: 13 334,20 K , jako i k úhrad náklad exekuce,
vydává toto usnesení o na ízení dra ebního jednání DRA EBNÍ VYHLÁ KU.
I.

as a místo dra by
Dra ební jednání se koná
dne 20.09.2022

v 11:30 hod.

na adrese
Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov
GPS: 49.2063328N, 16.8865953E
kontakt na vykonavatele: +420 724 057 637
II.

Prohlídka dra ených v cí

Prohlídku dra ených v cí lze uskute nit dne 20.09.2022 od 11:00 do 11:29 hodin
na shora uvedené adrese.
Registrace dra itel a p id lení dra ebního ísla bude probíhat v den konání
dra by v míst
dra by v dob
30 minut p ed zahájením dra by. K zápisu do
seznamu dra itel musí být u fyzických osob p edlo en ob anský pr kaz i jiný
doklad osv d ující toto nost osoby, v p ípad dra ení za jiného, oprávn ním k
takovémuto jednání. V p ípad obchodní spole nosti je tato povinna prokázat se
platným výpisem z obchodního rejst íku Po zahájení dra ebního jednání ji není
mo né se zapsat do seznamu dra itel a tedy init podání v dra b .

Povinný a osoby uvedené v § 329 odst. 1 OS

nesmí dra it.

III. Ozna ení dra ených v cí
P edm tem dra by jsou movité v ci:
í s l o popis v ci
Rozhodná
cena n e j n i
polo ky
v K
podání v K
1
5 530,- K
KLEC . 1: Soubor - dopl ky na motorová 16 590,- K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
2x bedna 42 ks balení nýt
2x bedna platových

roubk

2x sada na opravu kol
3x sada ná adí na kola
2x bedna struny a lanka do auta
1x bedna 3 ks sad chráni
rukou na
seká e
1x bedna 6 x navléka drát pod sklo
auta
1x bedna sady 3 trychtý
1x bedna 10 x krabka s nástavci
2x
1x
1x
8x

sada vrták
kuf ík sada
bedna velké
ks plastový

v pouzd e
vrták 122 ks
trychtý e
klin pod kolo NA

3x diamantová pilka
1x bedna 4 sady maznic, 1 vrták
dla ce, 2 sada vrták do zdiva SDS
1x bedna 10 ks plechových olejni ek
1X bedna SDS vidlicové vrtáky
9x maznice
3x stojan na ru ní vrta ku
2x bedna 30 ks vibra ní podlo ka pod
stroje
3x dílenská podlo ka na le ení
3x tester kontroly tlaku v pístech
motoru
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KLEC . 2 Soubor - dopl ky na motorová 9 240,- K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
16X sifonová pumpa
3X podlo ka pro mechanika
plastový regál
drát ný regál

3 080,00 K

í
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vozík
bedna na ná adí
sk í na ná adí
KLEC . 3: Soubor - dopl ky na motorová 55 674,- K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:

18 558,- K

12X Kontrolní m rky na brzdové desti ky
Cca 55x Drát ný kartá
4x stahovák t snících o-krou ku
ring adn seal puller
7x klí na zatla ení brzdových píst
rear break caliper wing back cube

8x Ventilové M rky - valve tappet gauge
6x sada na i t ní kondenzátoru
Radiator comb/cleaner kit
10x brusná houba
Cca 20x ko t

malé

40x M rky - metric/AF long blade
1x sada spárom rek
blade imperial feeler gauge set
3x uplery
61x sada spárom rek
blade imperial feeler gauge set
3x kladiva

15x krabi ka velkých a malých m rek
2x m

ák 0-5mm

19x no ní pumpa
12x no ní pumpa

ervená

16x no ní pumpa

ervená double

12x no ní pumpa modro ervená

12x no ní pumpa modro ervená double
20x no ní pumpa modrá double
14x kartá

- wire brush

Cca 110x tester akumulátoru
7x no ní pumpa double
4x no ní pumpa malá
1x brano do dve í
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KLEC . 4 Soubor - dopl ky na motorová 40 392,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
14x kovová bedna na ná adí (r zné druhy)
6x ná adí pro se ízení brzd
3x chladící pikniková ta ka

2x pouzdro na ná adí na opasek
2x drát né kartá e set
Cca 50x soubor

t tc

13 464,00 K

Cca 30x soubor drát ných kartá

Cca 50x svorky plastové, r zné velikosti
6x pneumatický nástroj na vým nu brzdové
kapaliny
Cca 150x lamelové m rky, r zné druhy
3x ta ná ty

2x rá na ta ná
10x klí

na vodní pumpu OPEL

Cca 10x sv rka na hadici
3x kle t

Cca 10x násuvné klí e
20x zakrývací pásky

4x stahovák na zadní brzdy

1x p ípravek na výrobu brzdový trubek
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6x metrický vrták

KLEC . 5: Soubor - dopl ky na motorová 48 105,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
12x vazací kurta

6 t x 1 m

20x vazací kurta

3 t x 3 m

2x

vazací kurta

3 t x 2 m

2x

vazací kurta

3 t x 5 m

5x

vazací kurta

3 t x 4 m

3x

vazací kurta

5 t x 4 m

18x vazací kurta

2 t x 4 m

18x vazací kurta

1 t x 5 m

2x

vazací kurta

4 t x 5 m

11x vazací kurta

2 t x 1 m

9x

vazací kurta

1 t x 3 m

7x

vazací kurta

2 t x 3 m

9x

vazací kurta

2 t x 5 m

6x krabice

4 x kurta s rá nou

3x krabice

1 x kurta s rá nou 6 m

7x krabice

1 x kurta s rá nou 8 m

2x dr ák
4 x kurta s rá nou 5 m
10x kurta s rá nou v igelitu
5t x
8x

kurta s rá nou v igelitu

10x kurta s rá nou v igelitu
2x
2x

lano 20m x 12 mm
lano 30m x
6 mm

1x

lano 20m x 10 mm

1x

lano 15m x 10 mm

5t
5t

5 m
x

8 m

x

10 m

16 035,00 K

5x box na klí e
1x bedna 21 x metr svinovací

5 m

1x bedna 12 x metr svinovací

7,5m

3ks metr svinovací 3 m
2ks magnetický vytahova
3ks svinovací pásmo 30 m
2ks svinovací pásmo 50 m
1 bedna svinovací pásmo 30 m s obalem
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Soubor I. - dopl ky na motorová vozidla, 7 500,00 K
drobné náhradní díly, p íslu enství:

2 500,00 K

1x odpadní nádoba na
olej
3x trojno ka úhlová 4t
7

Soubor II. - dopl ky na motorová vozidla, 13 506,00 K
drobné náhradní díly, p íslu enství:
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
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4 502,00 K

elektrokoncovky
sada klí
uplera
há ky malé
Sva ovací kle t
magnetický dr ák
nástr né klí e
provázek
nástavec
vrták
pilka diamantová
sada o kových klí
metr svinovací
kanystr plechový

2x autonabíje ka
2x pákové kle t
3x univerzální klí
1x zkou e ka
1x momentový klí
2x polní lopatka
1x ta ka na ná adí
1x klí na kola s
utahovacím momentem
1x hydraulický zvedák 12t
KLEC . 8: Soubor - dopl ky na motorová 29 850,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:

9 950,00 K

Cca 40x sada drát ných kartá
2xbedna na ná adí
Cca 20x soubor
4x M

t tc

ák brzdové kapaliny

9x stahovák na brzdové desti ky
4x stahovák na olejový filtr
20x klí

na brzdové desti ky

4x nástroj na stahování vodní pumpy
4x klí

na sání

6x et zový stahovák
Cca 10x r zné stahováky (olejových filtr ,
brzd)
12 krabic: r zné p ípravky ve spreji
(lubrikant, isti brzd, isti klimatizace,
isti vst ik )
Cca 50x návleky na vále ky
5x

elis ový stahovák olejové filtrace

4x sada pro vým nu brzdové kapaliny
2x ocelové lano
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KLEC . 12 Soubor - dopl ky na motorová 31 452,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
2x stojany úhlové 2t
2x stojany úhlové 4t
9x zvedák

roubovací 1,5t

1x hydraulický pákový zvedák 2t
3x pracovní stojan
soubor cyklo p íslu enství
(záplaty, pumpi ky 10ks, klí e
Cca 20x nástavce na gola klí e

50x magnetické vytahováky (r zné druhy)
9x montá ní LED lampa pdlouhlá
36x montá ní LED lampa oby ejá
10x stahovák na hadici

10x sada pro nastavení diesel
1x sada pro nastavení diesel

Ford

OPEL

10 484,00 K

10

11

KLEC . 13: Soubor - dopl ky na motorová 27 570,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
1x powerpack 12v,
kompresor+battery booster
3x battery nabíje ka/ start
2x battery nabíje ka 6/12 V
1x battery nabíje ka 12/24 V
3x battery nabíje ka 6/12 V
2x zkou e ka na baterie
1x Nabíje ka - charger starter
tester
1x nabíje ka 12/24 V, 25 A
1x pájecí stanice

54x nákoleník
KLEC . 17: Soubor - dopl ky na motorová 29 400,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
Cca 50ks drobné ná adí ( roubováky,
majzlíky, gola klí e, palice, nástavce
6x chráni e na kolena

20x ru ní utahovák gola klí
2x rozpra ovací sada

5x rozpra ovací sada malá

Cca 50x pracovní rukavice a brýle
1x vzduchová hadice
7x hladítka

8x zednické l íce

20 sad automobilové pojistky
Cca 12x inspek ní zrcátka

Cca 20s pistole na tmel
1x rá na s utahovacím momentem a
mm

300

3x rá na s utahovacím momentem
Cca 30x sada ná adí (d l íky, raznice,
plynové pistole,

krabky)

4x stahovák brzdových kotou
5x sada d l ík

a raznic

10x vytahovák krou k

6x ochranný potah na sedadlo
1x dr ák na izolepu

9 190,00 K

9 800,00 K
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KLEC . 18: Soubor - dopl ky na motorová 46 902,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
6x zvedák na auto

15 634,00 K

roubovací 1,5t

4x stojany úhlové 2t
3x stojany úhlové 3t

3x stojany úhlové 6t
2x zvedák nízkoprofilový
hydraulický 1,25t
1x zvedák nízkoprofilový
hydraulický 2,5t

12x souprava na opravu spojky
Cca 24x stahovák na spojku
6x magnetické poli ky
6x vytahovák krou k
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20 krabi ek nýty r zné velikosti

KLEC . 20: Soubor - dopl ky na motorová 40 902,- K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství::

13 634,00 K

2x roztahovák na karoserii 4t

1x roztahovák na karoserii 10t
1x pneumatické za ízení na i t ní oleje a
brzdové kapaliny
6x

roubovací lis

1x p enosný pracovní st l
3x sada stahovák
2x vodováha

na olejové filtry

6x barelová pumpa

5x pumpa na vysávání oleje
8x vypou t cí klí e

10x magnetické vytaháva e
Cca 20x polohova

po kozených matek

10x ochranný potah do kufru auta
5x klí

na va kovou h ídel

5x stahovák na olejové filtry
malí ské pot eby

stahováky r zné druhy
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KLEC . 21: Soubor - dopl ky na motorová 22 704,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
5x odpadová ty
3x palice velká (gumová)
7x palice (kovová)

7 568,00 K

2x kladivo
1x sekyra
2x krumpá
2x krumpá bez násady
1x d ev ná palice
124x brusný papír 75x533
28x Sada brusných papír
27x sada brusných papír - kulaté
9x Brzdové t meny Opel
14x sada na le t ní
6x sada na le t ní
6x pru ina na ist ní odpad
9x gumový disk
9x brusný papír malý
4x vytahovák
15x VW Crankshaft locking tool
6x árovka 12V, 50w, E27
6x brusný papír
9x brusná t líska
26x plastový stohovatelný box
15

KLEC . 24: Soubor - dopl ky na motorová 7 500,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
7x

16

8x

2 500,00 K

eb ík 5 p í ek
eb ík 3 p í ky

KLEC . 25: Soubor - dopl ky na motorová 25 320,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
8x

kanistr plechový

5l

6x

kanistr plechový

10 l

3x

kanistr plechový

20 l

11x nástavec na hrdlo kanistru
1 bedna 15 ks sifonová pumpa
1 bedna 30 ks diesel pumpa
2 bedna 17 ks fuel syphon
pumpa
2 bedna 12 ks

fuel syphon

8 440,00 K

pumpa
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KLEC . 26: Soubor - dopl ky na motorová 14 502,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
4x LED lampa 120 cm
2x zahradnické n ky
teleskopické
9x SDS vrtáky dlouhé
r zné druhy
1x úhlom r velký
Cca 15x lopatka zahradní
8x rý
4x Zahradní pilka
4x vodováha

4 834,00 K
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KLEC . 27: Soubor - dopl ky na motorová 5 730,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:

1 910,00 K

5x kanystr 20l plech

8x kanystr 9,5 l plast
5x kanystr 25 l plast
11x pytel na vodu

5x ventyl k pytli na vodu
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KLEC . 28: Soubor - dopl ky na motorová 61 800,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:

20 600,00 K

Cca 400 ks Gumicuk - upínací popruh
Cca 100 ksprotiskluzová podlo ka
45x180 cm
2x ochrana sedadel pro psa

4x zatem ovací folie
Cca 25x sada pro nastavení motoru
(setrva níku) OPEL
Cca 30x zámek va kovaného h ídele,
drák setrva níku OPEL

20

21

2x univerzální zámek setrva níku

KLEC . 29: Soubor - dopl ky na motorová 5 850,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
35x Konvice odm rná
plastová
3x plastový kanystr
2x teleskopická ty
2x zahradní post ikova
1x hliníková stahovací
li ta
KLEC . 10: Soubor - dopl ky na motorová 52 752,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:

1 950,00 K

17 584,00 K
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5x hever 3t
1x pojízdná podlo ka pod auto
Cca 20x stetoskop
Cca 80x roubováky Tx r zné druhy
1x hydraulický zvedák 12t
1x hydraulický zvedák 10t
2x hydraulický zvedák 4t
Cca 40x malý k í ový roubovák
20 krabic r zné p ípravky ve spreji
( isti p ístrojové desky,
odstra ova grafitu, lubrikant,
isti brzd)
1x stahovák kulového kloubu
2x sada klí
v kuf íku
KLEC . 11: Soubor - dopl ky na motorová 97 467,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
18x rychloupínací kle t
30x sada kle tí
1x sada sv rák
4x sada - sv rák
3x sada metrických závitník a o ek
20x nástavec na rá nu
1x Honovací p ístroj - cylindre hone
4x rychloupínací kle t
22x dra ák na gola o echy
1x nast elova ka
2x sada závitník
2x kle t
5x závitník
1x D rova e - Hollow punch set
19x Náhradní brusné kameny pro honovací
p ípravek
9x rukoje
6x ezák
1x Mechanický nástroj na honování válc
(brake cylinder hone)
4x Sada na h ebíky a st edová raznice
4x kle t - sada
24x dr ák - retaining bar
6x dláta - sada
6x dláta - sada
1x rá na
6x brusný list v krabici po 10 ks
10x brusné hlavy

32 489,00 K

9x dláta 10 mm
5x te ka chybových kód
2x starter s kompresorem Blackspur (na
jedné krabici uvedeno nefunk ní)
1x ponorné vodní erpadlo
4x sada páje ky
1x horkovzdu ná pistole
1x Pájka
40x roubováky r zné
1x multifunk ní pistole - mini p ímá
bruska
1x sada bit
26x sada na testování el ob hu
11x slune ní clona na okna auta

1x sada úchyt na st echu auta
25x nástavce na rá nu
5x zkou e ka nap tí
11x odsava cínu
10x cín na pájení
1x Wire piercing guide chip
3x kabel OBDII
10x multimetr
2x p íklepová vrta ka/kladivo v kuf íku
2x pájka v kuf íku
1x multi tool kit, multifunk ní p ístroj,
140W, 230 V
1x akuvrta ka
2x sada ná adí v kuf íku
5x dr ák - retaining bar
6x diagnostický p ístroj NISSAN
1x Horkovzdu ná pistole
1x sv rák - malý
1X krabice s diagnostickým vybavením
80x o í ky r zné
8x magnetické dr áky
1x sada pro demontá rádia
4x Diagnostický p ístroj Volvo
1x pájka
2x sada klí
k alternatoru
4x sada zku ebních sv tel pro vst ikovací
systém
3x rotary pump, pr tokové vodní
pro ru ní vrta ku
4x dr ák na pájku
1x digitální servisní p ístroj

erpadlo

4x
1x
3x
3x
3x
1x
3x
23

sada na pájení
elektrická vzduchová pumpa
sada k airbagu
sada k airbagu Mercedes
Nástroj pro resetování, Mercedes
akumulátor (battery pack)
multimetr

KLEC . 14: Soubor - dopl ky na motorová 52 851,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
Cca 40x n ky na plech
2x nabíje ka 11A
1x nabíje ka 15A
2x nabíje ka 8A
1x nabíje ka 30A
1x nabíje ka 22A
1x sada roubovák
1x sada ná adí
Cca 30x flexi roubovák na gola klí
10x Flexi roubovák se sadou nástavc
70x rá nový roubovák
3x sada drobného ná adí
Cca 150x roubovák r zné velikosti a
profily
2x rá nový klí velký
10x nýtova ka
Cca 30x sady roubovák
Cca 10x stahovák na olejový filtr
Cca 30x bity - sady r zných profil
4x sada roubovák s bity s nastavitelným
utahovacím momentem
2x sada Tx roubováky
5x zkou e ka baterie,
3x Tx bity
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árovek, pojistek

KLEC . 15: Soubor - dopl ky na motorová 50 484,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
16x Stahovák pru in ventil

(59085)

3x sada pá idel (pry bar set)
4x sada pá idel

17x stahovák pneumatik

17 617,00 K

16 828,00 K

14x sada teleskopiských zrcátek
64x spreje: odhalova chybného t sn ní,
lubrikace
pro ezání kovových materiál , rozpra ova ,
odma ova , antistatický p nový isti
textilu
5x nerezový cedník
18x sada k vým n

skel

3x p íslu enství k odstran ní skel

24x p íslu enství k odstran ní skel
4x P íslu enství k odstran ní skel
2x Lis na

epy

7x lis na

ízení

epy

ízení

4x univerzální sada na se ízení spojky
2x magnetická miska

4 krabice návleky na boty
7x lis na

epy

5x sada k setrva níku
2x obli ejový

tít

1x sada - demoli ní pá idla (41378)
10x páska bariérová
3x ochranný set

29x universal hub puller
5x

krabka

2x sada

roubk

2x koncovka na el. Dráty

2x soft grip alumkinium plasters hawk
13x pá idla
11x pá idla
2x za i
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9 box

ova

roh

stahovací pásky

KLEC . 19: Soubor - dopl ky na motorová 60 459,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
30x r zná kladiva
50x stavitelné svorky
77x zásobník

s elektro koncovkami

6x stahovák
16 krabi ek sady segrových podlo ek
16x zaji

ovacích ocelových pr chodek

3x sada barevných smr

ovacích bu írek

6x plastová magnetická miska

20 153,00 K

1x bedna 12x sada pru in
6x sada platových

roub

18x sada segrových podlo ek
25x

sada gumové O krou ky

24x sada zaji

ovacích podlo ek

8x teleskopický magnetový vytahova
2x magnetický dr ák
5x magnetická oválná kovová miska
15x sada na zabru ování sedel ventil
13x sada na vyra ení

ep

pant

1 bedna hadicové spony
25x dr ák na brou ení sedel ventil
9x bedna 6x magnetický vytahova
15x magnetický vytahova
3x montá ní sada na spojku
2ks magnetické poli ky
16x magnetický vytahova
40x p ípravku na montá
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pístních krou k

KLEC . 22: Soubor - dopl ky na motorová 97 350,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
1x kompresor pru in

2x hydraulický zvedák 25t
1x hydraulický zvedák 30t

4x hydraulický zvedák 20 t
3x hydraulický zvedák 12t
13x hydraulický zvedák 6t
18x vytahováky t íramenné
5x stahovák pru in

roubovací

3x univerzální stahovák pru in

8x univerzální stahovák pru in velký
5x p ísavné dr áky na t

ké sklo velké

8x p ísavné nosi e skla st ední

13x p ísavné nosi e skla jednop ísavkové
6x kompresor pru in

8x p ísavné nosi e malé
2x stahovák CV kloub

32 450,00 K

8x t íramenný vytahova

velký

2x barierová páska

3x magnetický dr ák

6x dr áky pro vy íznutí p edního skla
4x sada

roub

9x kompenzátor ventilové v le
5x hladítka
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11x syntetický písek
Cca 150x soubor roubovák
druhy, profily)

se stojany (r zné

KLEC . 23: Soubor - dopl ky na motorová 84 303,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
4x klí

8-10

5x klí

10-11

6x klí
4x klí

9-11

6x klí

10-12

3x klí

11-13
30-32

2x klí
6x klí

13-14

4x klí

14-17

5x klí

17-19
19-22

2x klí
2x klí

22-24

11x n
1x n
1x n

24-27

ky na drát 450 mm

ky na drát 350 mm
ky na drát 600 mm

3x Kompresiometr pro benzín
1x Kompresiometr pro diesel
1x digitální kompresiometr

2x Kompresiometr pro benzín
2x Tester tlaku oleje
10x Závla ky sada

3x univerzální stahovák náboj
5x odstra ova

kulových kloub

kol

3x stahovák kulových kloub
2x sada na vytahování

ep

26x koncovky na el. Kabely
7x palice

1x Nástavce na golu

1x nástavce na golu
11x univerzální dr ák - sada pro uchycení
Ozubeného kola
2x sada adaptér pro naftové proud ní (diesel

28 101,00 K

flow adaptors kit)
1x sada na m ení pr toku vst ikova
u motor Common Rail

5x rozvodová sada dieselového motoru Ford
2x rozvodová sada dieselového motoru
2X sada na lo iska
1x sada na demontá

vst ikova

4x sada na zaji t ní va kové h ídele
1x hever 1,5 t

2x magnetický stojan
11x

ty ramenný klí

malý

9x pracovní led sv tla
11x svorky na kabely

6x spojovací materiál
5x tlakom r

6x násada k tlakom ru

6x Nouzové bezpe nostní kladívko s
6x o ezávací n

1x sada na opravu peumatik

ezákem

1x vakuová souprava - Vacuum test kit
1x Xenonový stroboskop
1x sada o-krou k

1x razící matrice písmen
2x ru ní pila zelená
2x pilka oran ová
3x li ty do pily

1x multifunk ní n

ky na v tve

4x multifunk ní kapesní n
3x multifunk ní n

zelený

5x multifunk ní kle t
1x
9x

ezecí n
árovky

3x n

ky na pru iny

4x univerzální n

ky

9x multifunk ní kle t
14x d rova

6x nástavce na golu

5x ru ní pumpa na kolo

6x teleskopicky magnetický sb ra
12x klín pro zaji t ní kola
9x magnetické misky
2x zámek

35x nástavec na klí e
4x univerzální klí

na kolo
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KLEC . 16: Soubor - dopl ky na motorová 60 150,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
10x klí
8x m

20 050,00 K

na kola s utahovacím momentem

áky tlaku v pneu pistolové

19x rá ny r zné velikosti
20x Tx klí e nást né

1x kompresor se sprejem

1x sada na st íhání
1x p esný klí na kola s nastavitelným
momentem
Cca 30x m

áky tlaku v pneu r zné druhy

3x ru ní bruska

14x sada gola klí

4x rá na s nastavitelným momentem
20x sada gola klí
1x sada gola klí

veklá

s utahovacím momentem

1x brusná sada pneumatická

Cca 50x bity a gola klí e samostatn
1x rá na se sadou metrických roub
velkých
50x roubováky r zné velikosti (Tx,
k í ové)
6x zará ky pod kola
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1x hever 2t

KLEC . 6: Soubor - dopl ky na motorová 117 552,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:

39 184,00 K

1x my ka na ná adí
Cca 100x kle t r zné (kombina ky,
típa ky, fr. Klí e)
Cca 500x nástavce na gola klí e, r zné
velikosti
Cca 50x sady gola klí

Cca 50x redukce na zásuvky

Cca 40x gola klí e nadm rné velikosti
1x vojenská lopatka

4x klí e na kola sada
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4x dr áky na gola klí e

KLEC . 7: Soubor - dopl ky na motorová 84 138,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
2x p íslu enství k automobil m v krabici
- diagnostické kabely,
tester ta ného za ízení
1x pájecí dráty 2*696, 6*350
2x vysokoteplotní plynový ho ák
Cca 60x gola o echy, r zné velikosti

28 046,00 K

2x plynová páje ka
1x pájka ru ní
100x nástr ná hlavice 10 mm
Cca 30x nástr ná hlavice 28 mm
Cca 50x nástr ná hlavice 12 mm
3x nástavec na golu
Cca 30x gola o echy, r zné velikosti
33 mm - 50 mm
Cca 25x gola o ech 26 mm - 45 mm
krabice s náhradními pojezdovými kole ky
2x sada zástr ných hlavic
Cca 100 ks gola o echy 17 -22 mm
1x Sada prodlu ovacích ty í
7x Rá na - r zné
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1x Box na ná adí - erný
1x Box na ná adí - modrý
9x Rá na 1/2''
Cca 200 ks, krabice s p íslu enstvím
- rá ny, gola o echy, násady
8x Rá na
14xd sada gola o ech
20x gola o echy velké 24 mm
35x gola o echy r zné
25x sada gola o echy 10 -14 mm
5x dr ák na ná adí
22x záv sné popruhy ervené 2-5 m 5 t
40x Záv sné popruhy edé 2-5m 4t
44x záv sné popruhy filaové 2-5m 1 t
Soubor III(samostatné): Soubor - dopl ky 144 102,00 K
na motorová vozidla, drobné náhradní
díly, p íslu enství:
1x hydraulický zvedák 3t
1x hydraulický zvedák 6t
2 krabice - 2t sklopný hydraulický je áb
motoru
1x univerzální podpora motoru nebo
p evodovky
1x univerzální podpora motoru nebo
p evodovky
1x odsávání výfukových plyn
2 krabice - 2t sklopný hydraulický je áb
motoru
2 krabice - 1t sklopný hydraulický je áb
motoru
1x zvedací kolébka
1x Hever motoru
5x vypou t cí kanystr na olej 8l
3x vypou t cí nádr e na olej 36l

48 034,00 K
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1x montá ní st l kovový
3x pracovní st l kovový
1x vypou t cí kanystr na olej velký
1x hydraulický zvedák 6t
2x Nástavec k hydraulickému zvedáku
1x podpora p evodovky nebo motoru 300 Kg
1x stojan motoru (dr ák) 450 kg
1x hydraulický sklopný zvedák motoru 1t
1x vypou t
oleje s erpadlem
7x Vypou t cí nádoba na olej
KLEC . 9: Soubor - dopl ky na motorová 174 267,00 K
vozidla,
drobné
náhradní
díly,
p íslu enství:
1x sada 14 klí
Draper Expert

stranových s rá nou

Cca 250x strano-o kovými klí i
111x strano-o kovými klí i velikost 20-32
29x o kový vyhnutý klí

r zné velikosti

60x strano-o kové klí e chrom vel. 32-50
20x sada klí

s dr áky

6x krabi ka se sadou klí
6x sada klí

11-18

o ko-stranový 11 klí

1x bedna 10 ks sada malé stranové klí e
+ klí e na brzdové spoje
54x sada klí
Redline vel.8-17
4x sada topená ských závitnic v kufru
8x sada vyhnutý klí
4x sada krátké stranové klí e
2x sada strano-rá nových klí
17x k í ový klí

uhl. Ocel

na kola

14x 8 dílná sada stranové klí e
6x bedna 2x

15 dílná sada stranové klí e

1x sada stranových chromových klí
vel.33-50
6x utahovací montpáka na kola s o í kem
7x sada 6 ks strano-o kových klí

10-17

58 089,00 K

15x klí

T s platovou rukojetí

1x bedna stranové klí e oby ejné
8x sada strano-o kové klí e vel. 10-17
1x bedna 40 ks strako-o kové klí e
vetl 7-10 chrom
20x pr myslová kole ka
3x sada 30 dílná imbus
5x sada 17 díl

imbus

3x sada 10 díl

imbus

3x sada

s krabi kou

et zového záv su

5x svírací záv s na

et zový zvedák

1x krabice r zné velikosti imbus
3x hadi ka k automobilové pumpi ce
4x 5dílná sada spanner S klí
1x 11 dílná sada strano-o kových
klí
7-19
1x opravný set
7x set p íslu enství nástavc

k my ce

3x chromovaná montpáka
2x chromovaný vyhnutý klí

32x36

9x 4 dílná sada
53x redukce se roubením hadic 14x18 mm
1x 10dílná sada imbus

8

4x 10dílná sada malých klí

17 mm
postraních

4 bedna 20 ks r zné vodoinstalaterské
ezáky
4 x kufr souprava metrická rá na na
závitování trubek
1 x bedna 5 sad há k s dr adly
8x smeták

IV.

Zp sob provedení dra by

Dra ené movité v ci budou dra eny jednotliv
rozhodnými cenami a nejni ími podáními.

po polo kách se shora uvedenými

V. Rozhodná cena
Rozhodná cena je k jednotlivým polo kám stanovena v
vyhlá ky.
VI. Vý e nejni

ásti II. této dra ební

ího podání

Vý e nejni ího podání je stanovena k jednotlivým polo kám v ásti II. této
dra ební vyhlá ky. Podání se budou zvy ovat minimáln o 500,- K .
VII. Vý e a zp sob zaplacení jistoty
Pro tento dra ební rok není po adována dra ební jistota.
VIII. Upozorn ní a pou ení
Soudní exekutor upozor uje oprávn ného a ty, kdo do ízení p istoupili jako
dal í oprávn ní, e p i rozvrhu podstaty se mohou domáhat uspokojení svých
vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zaji t ných zadr ovacím právem, nebo
zástavním právem nebo zaji ovacím p evodem práva k p edm tu dra by, pouze v
p ípad , e p ihlásili své pohledávky nejpozd ji do doby zahájení dra by, kdy
v p ihlá ce bude uvedena vý e pohledávky a jejího p íslu enství a budou-li
zárove
p ipojeny listiny, která pravost a vý i p ihla ované pohledávky
prokazují. K p ihlá kám, které neobsahují stanovení vý e nebo p íslu enství
p ihla ované pohledávky se nep ihlí í. Opo d né p ihlá ky budou odmítnuty
usnesením, proti kterému není odvolání p ípustné.
Soudní exekutor vyzývá ka dého, kdo má k dra eným v cem zástavní právo,
zadr ovací právo nebo v jeho prosp ch byla v c p evedena k zaji t ní závazku
povinného, aby takové právo prokázal soudnímu exekutorovi nejpozd ji p ed
zahájením dra ebního jednání.
Jsou-li do dra by za azeny po íta e, elektronické diá e, mobilní telefony a
obdobná technika vybavená pam ovými nosi i, je p ed provedením dra by
proveden výmaz osobních dat povinného na pam ových nosi ích. Soudní exekutor
umo ní povinnému nebo jím zmocn né osob provést zálohu dat, a to nejpozd ji
do 2 pracovních dn p ede dnem konání dra by.
IX. Ud lení p íklepu
P íklep bude ud len tomu, kdo u iní nejvy í podání. Dra itelé jsou vázáni
svými podáními, pokud nebylo u in no podání vy í. Vý e ceny vydra ené v ci
anebo souboru v cí není omezena ustanovením cenových p edpis .
X. Úhrada nejvy

ího podání

Vydra itel musí nejvy í podání i doplatek na nejvy í podání, p i stanovení
dra ební jistoty, ihned zaplatit, jinak soudní exekutor na ídí op tovnou
dra bu. Movitá v c bude vydra iteli vydána v míst jejího uskladn ní proti
p edlo ení potvrzení o p echodu vlastnického práva k vydra ené v ci.
XI. P echod vlastnictví
Zaplatí-li vydra itel nejvy í podání
ádn
a v as, p ejde na vydra itele
vlastnické právo k vydra ené movité v ci anebo souboru vydra ených v cí, a to
s právními ú inky k okam iku ud lení p íklepu. P echodem vlastnictví na
vydra itele zanikají zástavní a zadr ovací práva a dal í závady váznoucí na
v ci.
XII. Odpov dnost obme kaného vydra itele
Vydra itel, který nezaplatil nejvy

í podání

ádn

a v as, je povinen nahradit

náklady, které vznikly v souvislosti s dal í dra bou anebo dra ebním jednáním,
kodu, která vznikla tím, e nezaplatil nejvy í podání, a, bylo-li p i dal í
dra b dosa eno ni í nejvy í podání, rozdíl na nejvy ím podání. Na tyto
závazky se zapo ítá jistota slo ená vydra itelem, p evy uje-li jistota
závazky, zbývající ást se vrátí vydra iteli. O t chto závazcích, p ípadném
zapo tení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne se usnesením.
XIII. Výzva
Soudní exekutor vyzývá v echny, kte í mají právo ke shora ozna eným movitým
v cem, které nep ipou tí exekuci, aby toto právo uplatnili v i oprávn nému
návrhem podle § 68 zákona . 120/2001 Sb. vy krtnutí v ci ze soupisu, a toto
uplatn ní práva prokázali soudnímu exekutorovi do okam iku zahájení dra by,
nebo uvedení v p ede lý stav v rámci exekuce není mo né.
Soudní exekutor tímto ádá orgán obce, v jeho obvodu bude dra ba konána a v
jeho
obvodu má povinný bydli t , aby vyhlá ku nebo její podstatný obsah
uve ejnil zp sobem v míst obvyklým.
Pou ení : Proti tomuto usnesení není opravný prost edek p ípustný. [§ 202
odst. 1 písm. a) OS ].

V Plzni, dne 16.08.2022

Mgr. Ing. Ji í Pro ek v.r.
Soudní exekutor

