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 03689/19 - 118
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
pov ení: OS Prahy 1 ze dne 02.05.2019, .j. 49 EXE 1249/2019 - 10, kterým
byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz OS Prahy
1 ze dne 28.02.2019,
.j. 14 C 34/2019-10, ve v ci oprávn ného:
eskoslovenská obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická
p.333 /
o.150,
Praha - Praha 5 150 00, I : 00001350, právní zástupce JUDr. Martin Bjalon ik,
advokát se sídlem Václavské nám stí p.846 / o.1, Praha - Nové M sto 110 00,
proti povinnému: BAC HOLDING s.r.o., se sídlem Václavské nám stí 799/48, Nové
M sto, 110 00 Praha 1, I : 04245989, k uspokojení pohledávky oprávn ného ve
vý i 306 554,71 K s p íslu enstvím: úrok 24 126,21 K , úrok 15,00 % ro n z
ástky 306 554,71 K od 04.01.2019 do zaplacení, úrok z prodlení 24 920,56 K ,
úrok z prodlení 20,00% ro n
z
ástky 306 554,71 K
od 04.01.2019 do
zaplacení, náklady p edcházejícího ízení 45 275,50 K , náklady oprávn ného:
12 269,40 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 6.12.2019 v 08:45 hod.
na parkovi ti u Koupali t Horní Lukavice
GPS: 49°36'51.565"N, 13°19'41.741"E
kontakt na vykonavatele: +420 724 057 637

II.

Prohlídka dra ených v cí

Prohlídku dra ených v cí lze uskute nit dne 6.12.2019 od 08:00 do 08:45 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 od 08:00 do 08:45 hodin. 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
polo ky
1
5AV1683 P - BMW 535D XDRIVE
Rok výroby: 2016 Barva: EDÁ
Zna ka: BMW Obch. ozn.: 535D XDRIVE
Vozidlo pojízdné,
105.XXX.
IV.

svítí

kontrolka

motoru.

Rozhodná
cena nejni í podání
v K
v K
1.800.000,- K
600.000,- K
K dispozici

1ks

klí .

Stav

km:

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 III. této dra ební

ího podání

Vý e nejni ího podání je stanovena k jednotlivým polo kám v ásti III. této
dra ební vyhlá ky. Podání se budou zvy ovat minimáln o 2.000,- K .
VII. Vý e a zp sob zaplacení jistoty
Jistota iní 100.000,-K (slovy: jedno sto tisíc korun eských). Jistotu lze
zaplatit bu v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na ú et
. 2129000/5800, variabilní symbol 3689190055, specifický symbol
rodné íslo
dra itele, jde-li o fyzickou osobu, nebo identifika ní
íslo, jde-li o
právnickou i fyzickou podnikající osobu. K platb na ú et soudního exekutora
lze p ihlédnout jen tehdy, bylo-li p ed zahájením dra ebního jednání zji t no,
e na ú et soudního exekutora také do la. Jistotu lze také slo it k rukám
vykonavatele v den a v míst dra by od 08:00 do 08:44 hodin.
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 iteli se stanoví lh ta k zaplacení nejvy ího podání v délce 5
kalendá ních dn ode dne ud lení p íklepu, tj. do 11.12.2019. Nejvy í podání
vydra itel zaplatí na ú et exekutora 2129000/5800, variabilní symbol
3689190055 nebo v hotovosti do pokladny soudního exekutora. Nejvy í podání
m e vydra itel zaplatit také k rukám vykonavatele bezprost edn po ud lení
p íklepu.
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. P evzetí movité v ci bude sjednáno individuáln s vykonavatelem soudního
exekutora na tel. . +420 724 057 637. P evzetí movité v ci je v ak mo né
nejpozd ji do 18.12.2019.
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 06.11.2019

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

