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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Mgr. Petr Micka, soudní exekutor Exekutorského úřadu Rokycany pověřený na základě usnesení Okresního
soudu Plzeň - jih ze dne 15.01.2020, č.j. 12 D 345/2013-236, který rozhodl JUDr. Věrou Horákovou, notářkou
se sídlem v Plzni, s notářskou kanceláří v Plzni, Bezručova ul. 9, 301 00 Plzeň, kterou tento soud pověřil k
provedení úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisařku, ve věci projednání dědictví zůstavitele Jaroslava
Beneše, datum narození: 13.6.1948, posledně bytem: Útušice, část Robčice čp. 33, zemřelém dne 23.3.2013, k
provedení dražby a zpeněžení majetku zůstavitele Jaroslava Beneše, a to následující movité věci:
takto:

I.

Dražební rok ve shora uvedené věci se koná dne 14.06.2022 v 16.00 hodin v obci Markvarec (u

Hřivic, okres Louny) na obecním pozemku č. parc. 163/2 v katastrálním území Markvarec u Hřivic
(silnice s plochou, na které je umístěno elektrorozvodné zařízení – trafostanice), GPS:
50°16'39.88"N, 13°41'49.98"E. Prohlídka movité věci proběhne bezprostředně před dražebním
jednáním, a to dne 14.06.2022 v 15.45 hod. na místě dražby.

II. Předmětem dražby je následující movitá věc:

automobil registrační značky 3P52374, tovární značka ALFA ROMEO, druh vozidla: osobní automobil,
barva vozidla: fialová - metal, obchodní označení: 166, VIN: ZAR93600000075062
(movitá věc je dražena samostatně, ke dni ocenění nemá vozidlo platnou TK, je zřejmě nepojízdné)
III. Rozhodná cena věci je stanovena ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých).
IV. Nejnižší podání se stanovuje ve výši: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
V.

Zaplacení jistoty se nevyžaduje.

VI. Minimální výše příhozu činí: 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých)

VII. 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. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit bez zbytečného odkladu; neučiní-li tak, draží se věc bez jeho účasti
znovu.
VIII. Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako nejvyšší
možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu,
bez jeho účasti.

IX. 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, postupuje soudní exekutor podle § 330 odst. 2 a 3 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 328b odst. 3 o.s.ř.).

Dražební vyhláška a její případné změny jsou publikovány na internetových stránkách Exekutorského úřadu
Rokycany: www.exekutorcr.cz
V Rokycanech dne 09.05.2022
Mgr. Petr M i c k a ,
soudní exekutor, v. r.
Za správnost vyhotovení:
JUDr. Soňa Bařtipánová, pověřená soudním exekutorem
Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka nebo podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele
poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 o.s.ř.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude
zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě
a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou.
Písemnost lze rovněž předat v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

