Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň
Soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová
tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,ID DS: 8dmg87n
Číslo jednací: 106 EX 7331/10-130
Číslo jednací opr.: J13018

U S N E S E N Í
Exekutorský úřad Plzeň-město, JUDr.Jitka Wolfová-soudní exekutor, se sídlem Radyňská 9, 326 00 Plzeň, rozhodl ve
smyslu ust. § 66 odst. 7 zák.č. 120/2001 Sb., na základě vykonatelného exekučního titulu - platební výměr č.j.
4240902886, který vydal VZP ČR, Krajská pobočka pro Karlovarský kraj dne 08.12.2009 a který se stal pravomocným
dne 06.01.2010 a vykonatelným dne 06.01.2010, platební výměr č.j. 2140902885, který vydal VZP ČR, Krajská
pobočka pro Karlovarský kraj dne 08.12.2009 a který se stal pravomocným dne 06.01.2010 a vykonatelným dne
22.01.2010, a na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. 25 EXE 553/2010-11, který
vydal Okresní soud v Karlových Varech, dne 19.04.2010, ve věci
oprávněného:
VZP ČR (ÚP Karlovy Vary), Orlická 4/2020, 130 0, Praha 3, adresa pro doručování VZP ČR, ÚP Karlovy Vary, Dr.
Janatky 2, 36001, Karlovy Vary, IČ 41197518
proti
povinnému:
VOLKER CHRISTIAN LÖSCHE, U PLYNÁRNY 307, 36225, NOVÁ ROLE, nar.29.07.1968
pro 44 609,00 Kč s příslušenstvím

takto:
I. Dražební rok se v souladu s ust. § 52 odst. 1 a odst. 2 ve spojení s § 69 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád (dále jen
„EŘ“) s odkazem na § 328b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“) koná
dne 27.09.2017 v 15:00 hod.
místo konání:
sklad Exekutorského úřadu Plzeň-město
JUDr. Jitka Wolfová
Brojova 16, 326 00 Plzeň -Slovany
II. Předmětem dražby budou tyto věci:
1. PC skříň + klávesnice + myš
2. PC skříň Autocont

odhadní cena:
750 Kč
750 Kč

vyvolávací cena:
250 Kč
250 Kč

III. Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout v místě konání dražby. K zápisu do seznamu dražitelů musí být
u fyzických osob předložen občanský průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost osoby. V případě obchodní
společnosti je tato povinna prokázat se platným výpisem z obchodního rejstříku. Po zahájení dražebního jednání již není
možné se zapsat do seznamu dražitelů a činit podání v dražbě.
IV. Soudní exekutor si vyhrazuje právo dražit výše uvedené movité věci jako soubor movitých věcí za celkovou
odhadní cenu 1.500 Kč a vyvolávací cenu 500 Kč. Pokud nebudou movité věci vydraženy jako soubor, budou draženy
po položkách se shora uvedenými odhadními a vyvolávacími cenami dle ust. § 328b odst. 4 písm. c) OSŘ.
Podání se budou zvyšovat minimálně o částku stanovenou dražitelem před zahájením dražebního jednání, který výši
minimálního příhozu stanoví s ohledem na cenu dražených movitých věcí.
V. Povinnost složit jistotu a její výši exekutor stanoví, převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci nebo
souboru věcí po přepočtení na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni, který
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád,
k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

předchází vydání dražební vyhlášky, ekvivalent částky 45.000 EUR dle § 328 odst. 5 OSŘ. Pro tento dražební rok se
dražební jistota nevyžaduje dle § 328 odst. 4 písm. f) OSŘ.
VI. Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé domáhat
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo
zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby,
jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží dle § 328b odst. 4 písm. g).
VII. Dražitelé jsou vázáni svými podáním, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Příklep bude udělen dražiteli, který
učiní nejvyšší podání. Dorovnání podání není přípustné. Učiní-li několik dražitelů ve stejný okamžik stejné podání tak,
že není možno zjistit, kdo z nich toto podání učinil jako první, a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne exekutor
losem, komu má příklep udělit. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, neučiní-li tak, draží se věc znovu bez
jeho účasti. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci
dle § 329 odst. 7 OSŘ.
VIII. Jsou-li předmětem dražby movitých věcí počítače, elektronické diáře, mobilní telefony a obdobná technika
vybavená paměťovými nosiči, je před provedením dražby proveden výmaz dat na paměťových nosičích.
IX. Dražby se jako dražitelé nesmějí účastnit soudní exekutor a jeho zaměstnanci, povinný a manžel povinného dle §
329 odst. 1 OSŘ.

Poučení: Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné v souladu s ust. § 328b odst. 3 OSŘ.

V Plzni dne 24.8.2017

JUDr. Jitka Wolfová, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení

Kristýna Grätschová
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