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Čj.:

030 EX 4292/04-130

Dražební vyhláška

Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky104, Brno, 
v právní  věci  oprávněného –  ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.,  Spálená 112/55,  11000,  Praha,  IČ: 
14500469, zast. JUDr. Zdeněk Drtina Ph.D., advokát, ev.č. 8938, nám. Přemysla Otakara II. 395/30,  
37001, České Budějovice,  proti  povinnému  Špimr Jiří,  Krásné Údolí 128, 36401, Krásné Údolí,  nar. 
5.4.1943, manžel/ka povinného ŠPIMROVÁ Miroslava, Krásné Údolí 128, 36401, Krásné Údolí, nar. 
1.11.1946, ke splnění povinnosti povinného, která k dnešnímu dni činí  46 350,33 Kč, uložené exekučním 
titulem – platební rozkaz č.j. 22 Ro 502/97, který vydal Okresní soud v Karlových Varech dne 10.3.1997, 
usnesení č.j. 21 E 1804/97-8, který vydal Okresní soud v Karlových Varech dne 6.1.2000, usnesení č.j. 21 E  
1804/97-3, který vydal Okresní soud v Karlových Varech dne 10.12.1997 a pověření soudního exekutora č. j. 
24 Nc 3534/2004-7 ze dne 3.11.2004, které vydal Okresní soud v Karlových Varech, rozhodl o nařízení

dražebního roku movitých věcí

Položka č. Movité věci Rozhodná cena v Kč Nejnižší podání v Kč

1 D-105 Junior 12.000,- 4.000,-
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Dražební rok se bude konat dne 2.12.2013 v 11:00 hod. v externím skladu soudního exekutora v 
bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a 
Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E). Prezence účastníků dražby proběhne od 
10:30 hod. do 10:55 hod.

Odůvodnění:

Na základě pověření soudního exekutora č. j. 24 Nc 3534/2004-7, které vydal Okresní soud v Karlových 
Varech, dne  3.11.2004, byl Mgr. Jaroslav Homola, soudní exekutor, pověřen provedením exekuce. Soudní 
exekutor rozhodl o způsobu provedení exekuce prodejem movitostí ve vlastnictví povinného.

Dne 6.1.2005 byl vydán exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného č.  j. 
030 EX 4292/04-15. Exekuční příkaz č. j. 030 EX 4292/04-15 nabyl právní moci dne 25.4.2013.

Dražené movité věci byly sepsány dne 3.8.2013 viz. Protokol o soupisu movitých věcí povinného č. j. 
030 EX 4292/04-104.

V souladu s ustanovením § 328b odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu rozhodl soudní  
exekutor tak, jak je uvedeno shora. Fotodokumentace dražených věcí je k dispozici na webových stránkách  
exekutorského úřadu na adrese www.urad.exekutorsky.cz.

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude v místě dražby dne 2.12.2013, a to v době od 9:00 
hodin do 10:55 hodin. V případě dalších dotazů týkajících se prohlídky movitých věcí nebo zájmu o jiný  
termín prohlídky kontaktuje zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 605 280 416. Vydražené movité věci 
bude možno vyzvednout po skončení dražby.

Soudní exekutor upozorňuje,  že při  rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a další  věřitelé domáhat  
uspokojení  jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním 
právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí (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. 

Dražitelé nejsou povinni složit jistotu

Poučení: Dražební  vyhláška  není  rozhodnutím  soudního  exekutora,  proto  proti  ní  není  odvolání 
přípustné  (§  328b  odst.  3  občanského  soudního  řádu  ve  spojení  s  ust.  §  52  odst.  1  a  2 
exekučního řádu).

V Brně dne 6.11.2013

JUDr. Eirini Kupková, v.r. 
exekutorský kandidát 

Mgr. Jaroslava Homoly 
soudního exekutora

Za správnost vyhotovení: 
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