JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 23, 73801 Frýdek-Místek

Vyřizuje:
Jiří Trojanovský
Linka:
558438094
trojanovsky@exekutorskyurad.net

Sp.zn.

143 DC 00005/13-008

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek, provádějící
v souladu s ust. § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále je „e.ř.“) dražbu movitých věcí na návrh
osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: notář Mgr. Svatava Smolková, Zámecké náměstí čp. 1254,
Frýdek-Místek, PSČ 738 01, jako soudní komisař, který provádí likvidaci dědictví po zůstaviteli: Jiří
Bělunek, r.č. 540421/3672, bytem Hodoňovice čp.38, Baška, PSČ 739 01, zemřelý dne 13.10.2010,

vydává tuto dražební vyhlášku a oznamuje dražební rok:

Nařizuje se elektronická dražba movitých věcí, která se koná prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese:
www.exdrazby.cz

I.

Zahájení elektronické dražby: dne 17.12.2013 v 10:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 17.12.2013 v 10:30 hod. Dražba se však se koná,
dokud dražitelé činí podání (§ 329 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem
ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž
by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.
Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli
zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli
potvrzeno e-mailem.

II.

Předmětem dražby budou tyto sepsané movité věci, jejichž rozhodná cena byla zjištěna
soudním exekutorem a z ní určeno nejnižší podání v souladu s ust. § 329 odst. 2 o.s.ř.:
položka

označení dražených věcí

1

Sněžná rolba Pisten Bully 300, výrobní číslo
W09825.11085.K30000

rozhodná
cena
950.000,- Kč

nejnižší
podání
316.667,- Kč

ID datové schránky: 94dniqp, email: podatelna@exekutorskyurad.net, http://www.exekutorskyurad.net
tel. 558438091, fax 558438092, mobil: 604391532, IČ 72064412, zapsán u EK ČR pod ev.č. 143

2
3
4
5

5 ks horských kol Autor Traction
20 ks terénních koloběžek FORT
2 ks sněhových děl Technoalpin M 18 Prémium, v.č.
180813041159 a 180812991159
2 ks tyčových sněhových děl Technoalpin Lanze
Stand v.č. LP 0911461206 a LR 0911441206

33.075,- Kč
122.500,- Kč
640.000,- Kč

11.025,- Kč
40.833,- Kč
213.333,- Kč

200.000,- Kč

66.667,- Kč

Podrobnosti o dražených movitých věcech, lze nalézt na webových stránkách:
www.exekutorskyurad.net. Informace z této dražební vyhlášky jsou také povinně zveřejněny na
Portálu dražeb provozovaného Exekutorskou_komorou České republiky, www.portaldrazeb.cz.

III.

Shora uvedené movité věci se draží samostatně po jednotlivých položkách (v elektronickém
systému dražeb je pro každou položku vedena samostatná dražba a je potřeba se přihlásit jako
dražitel k dražbě každé položky samostatně).

IV.

Zaplacení jistoty se nevyžaduje.

V.

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která je Registrovaným
dražitelem pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz, prokáže svou totožnost
(jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození), k této dražbě
se na portálu www.exdrazby.cz přihlásí a pokud je vyžadováno zaplacení jistoty (výrok IV.
této dražební vyhlášky) zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou
ve výroku IV na účet soudního exekutora.
Registrovaným dražitelem se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se jako dražitel
registruje na portálu www.exdrazby.cz, a to buď změnou již dříve provedené základní registrace na
„Registraci dražitele“ v sekci „Můj účet“, nebo se rovnou jako dražitel registruje v sekci
„Registrace“.
Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného
dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz“ (dále jen „Doklad o prokázání
totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.exdrazby.cz v sekci „Můj účet“ nebo
v informačním banneru detailu této dražby na portálu www.exdrazby.cz umístěného v sekci „Moje
dražby“ poté, co se k této dražbě přihlásí kliknutím na tlačítko „ Přihlásit se k dražbě“.
Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen nebo
musí být doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán kvalifikovaným podpisovým
certifikátem. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu
musí být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o.s.ř.,
jejíž oprávnění musí být prokázáno listinou, jež musí být úředně ověřena, nebo jejich zástupcem,
jehož plná moc musí být úředně ověřena. Řádně vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání
totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat, musí být doručeny soudnímu exekutorovi
některým z níže uvedených způsobů a v případě, že původně písemné dokumenty budou
doručovány elektronicky, musí být převedeny do elektronické podoby formou autorizované
konverze dokumentů. Doklad o prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění
Registrovaným dražitelem ke dni konání této dražby starší šesti měsíců.

Doklad o prokázání totožnosti s listiny prokazujícími oprávnění jej podepsat, doručí Registrovaný
uživatel soudnímu exekutorovi některým z těchto způsobů:
a. Uložením na portálu www.exdrazby.cz v sekci “Můj účet“
b. Zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě, a to buď na adresu elektronické podatelny
exekutorského úřadu podatelna@exekutroskyurad.net nebo do datové schránky soudního
exekutora – ID: 94dniqp
c. Zasláním v písemné formě držitelem poštovní licence.
d. Osobně v sídle soudního exekutora JUDr. Jiřího Trojanovského, Exekutorský úřad FrýdekMístek, Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek. V tomto případě není nutné úřední ověření podpisu na
Dokladu o ověření totožnosti, za předpokladu, že Registrovaný dražitel podepíše Doklad o
ověření totožnosti před soudním exekutorem a prokáže se mu platným úředním průkazem.

VI.

Při rozvrhu rozdělované podstaty (rozvrh bude prováděn Okresním soudem ve Frýdku-Místku
v rámci likvidace dědictví dle § 175v o.s.ř.) se mohou věřitelé zůstavitele domáhat uspokojení
pohledávek za zůstavitelem, jestliže je přihlásili v souladu s ust. § 175t odst. 2 o.s.ř., ve spojení
s usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 30.5.2013, č.j. 46 D 1072/2010-600. Žádné
další pohledávky, než ty které byly přihlášeny ve lhůtě uvedené v usnesení Okresního soudu
ve Frýdku-Místku ze dne 30.5.2013, č.j. 46 D 1072/2010-600 nelze již do řízení o likvidaci
dědictví (a tedy i do dražby předmětných movitých věcí) přihlásit.
Soudní exekutor upozorňuje, že se neuplatňuje ust. § 331 a následující o.s.ř., když se nejedná o
dražbu v rámci exekučního řízení, ale o dražbu prováděnou v souladu s ust. § 76 odst. 2 e.ř., na
návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, v tomto případě soudního komisaře. Nejvyšší podání
bude tedy jako celek vydáno soudu, který provádí řízení o dědictví, přičemž s tímto nejvyšším
podáním bude naloženo dle příslušných ustanovení upravujících řízení o dědictví.

VII. Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, že ho mohou uplatnit
jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo zaniká. Hodlá-li osoba již svědčí
předkupní právo toto právo uplatnit při dražbě, musí je uplatnit a prokázat nejpozději do
16.12.2013 (v této lhůtě musí být uplatnění předkupního práva včetně důkazů doručeno soudnímu
exekutorovi). Soudní exekutor ještě před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda
předkupní právo je prokázáno (toto rozhodnutí bude zveřejněno při zahájení dražby v elektronickém
systému dražby). Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
VIII. Podání je možno zvyšovat po 50,- Kč, následující příhoz musí být vždy vyšší než poslední
předcházející. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší.
Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Výše ceny vydražené věci
není omezena ustanoveními cenových předpisů.
Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu dražiteli,
kterému svědčí předkupní právo. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který podání
učinil jako první. Ustanovení § 329 odst. 3 o.s.ř., se nepoužije.
IX.

Informace o příklepu bude po skončení dražby zveřejněna v systému elektronických dražeb na
adrese www.exdrazby.cz.

X.

Vydražitel je povinen nejvyšší podání za vydražené věci zaplatit nejpozději do 7 dnů od
udělení příklepu, jinak exekutor nařídí opětovnou dražbu.
Nejvyšší podání lze zaplatit v hotovosti do pokladny soudního exekutora v době od 07:30 do 15:30,
nebo na účet exekutora, č. účtu 197645653/06000, vedený u GE Money Bank, a.s., variabilní
symbol 8880000513, specifický symbol u vydražitele, který je fyzickou osobou rodné číslo a
vydražitele, který je právnickou osobou IČ.
Pokud nejvyšší podání nebo doplatek na nejvyšší podání přesahuje limit pro nejvyšší možnou
platbu v hotovosti podle § 4 odst.1 zák. č. 254/2004 Sb. (tj. 350.000,- Kč), musí vydražitel
doplatit nejvyšší podání bezhotovostní platbou.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k
vydražené věci, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví
zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.

XI.

Po doplacení nejvyššího podání může vydražitel vydražené věci převzít v den doplacení
nejvyššího podání, případně v následujících dnech (vždy však po předchozí telefonické
domluvě), a to


položky 4 a 5 v sídle Exekutorského úřadu Frýdek-Místek, Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek.



položky 1, 2 a 3 na místě samém: Dolní Lomná, Lyžařský areál Armáda

Odůvodnění :
Navrhovatel notář Mgr. Svatava Smolková, Zámecké náměstí čp. 1254, Frýdek-Místek, PSČ 738
01 je soudním komisařem ve věci řízení o dědictví po zůstaviteli: Jiří Bělunek, IČ: 42997437, r.č.
540421/3672, bytem čp.38, Baška - Hodoňovice, PSČ 739 01, zemřelý dne 13.10.2010.
V rámci řízení o dědictví byla v souladu s ust. § 175t o.s.ř. nařízena likvidace dědictví, a to
usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 30.5.2013, č.j. 46 D 1072/2010-600. Navrhovatel,
jakožto soudní komisař je tedy osobou oprávněnou disponovat s majetkem zůstavitele.
Proto navrhovatel (soudní komisař) a soudní exekutor spolu uzavřeli v souladu s ust. § 74 odst. 3
smlouvu o provedení dražby a navrhovatel (soudní komisař) podal návrh na provedení dražby
předmětných movitých věcí.
Podle ust. § 76 odst. 2 e.ř., exekutor může též provést dražbu movité či nemovité věci na návrh
vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí. Přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení tohoto
zákona. Protože k návrhu na provedení dražby byly připojeny listiny prokazující oprávnění navrhovatele
disponovat s věcí (předmětnými movitými věcmi) rozhodl soudní exekutor jak je ve výrocích této
dražební vyhlášky uvedeno.

Poučení:

Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek.

Ve Frýdku-Místku, dne 15.11.2013

JUDr. Jiří Trojanovský
soudní exekutor
Toto usnesení se doručuje:
Mgr. Svatava Smolková, , bytem Zámecké náměstí čp. 1254, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
Soudní komisař:
Magistrát města Frýdku-Místku (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Obecní úřad Baška (soudní exekutor žádá o zveřejnění na úřední desce)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ostrava, IČ 697 97 111, sídlem Ostrava-Radvanice, Lihovarská
1335/9
JUR Trans, s. r. o., IČ 258 31 429, sídlem Třinec, Oldřichovice 898, zast. JUDr. Josef Zubek, advokát, , sídlem Třinec – Staré Město, 1.
máje 398
Triglav pojišťovna, a. s., IČ 250 73 958, sídlem Brno-střed, Novobranská 544/1, zast. JUDr. Petr Gallat, advokát, sídlem Chrudim I,
Filištínská145,
Česká spořitelna, a. s., IČ 452 44 782, sídlem Praha 4 – Krč, Olbrachtova 1929/62
VB Leasing CZ, spol. s r. o., IČ 607 51 606, sídlem Brno--Štýřice, Heršpická 813/5
Q-COOP, spol. s r. o., IČ 645 09 150, sídlem Kroměříž, Moravcova 261/5
Aqua Industrial, s. r. o., IČ 258 19 321, sídlem Olomouc-Chomoutov, Dalimilova 285/54b
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 411 97 518, sídlem Praha 3 – Vinohrady, Orlická 2020/4
TopKarMoto, s. r. o., IČ 254 09 891, sídlem Dlouhoňovice, Sídlištní 22, zast. JUDr. Jiří Lukáš, advokát, sídlem Ústí nad Orlicí,
Komenského 160
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ 476 72 234, sídlem Ostrava--Vítkovice, Jeremenkova 161/11
Asociace lanové dopravy, s. r. o., IČ 252 56 106, sídlem Praha 3 – Žižkov, U Rajské zahrady 1912/3
Miroslav Pecha, IČ 125 41 591, místem podnikání Bradlec, Zelená 149
Finančnímu úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště ve Frýdku-Místku, sídlem Frýdek-Místek – Frýdek, Na Poříčí 3208
Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, sídlem Frýdek--Místek – Místek, Palackého 115
ČSOB Leasing, a. s., IČ 639 98 980, sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 310/60
ČEZ Prodej, s. r. o., IČ 272 32 433, sídlem Praha 4 – Michle, Duhová 425/1, zast. ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., IČ 263 76 547, sídlem
Plzeň 2 – Východní Předměstí, Guldenerova 2577/19
UNILEASING, a. s., IČ 252 05 552, sídlem Klatovy I, Randova 214
REUNION, spol. s r. o., IČ 485 33 921, sídlem Brno--Černovice, Olomoucká 1159/40
Eurovision, a. s., IČ 276 91 845, sídlem Brno-Žabovřesky, Veveří 2581/102, zast. JUDr. Petr Svatoš, advokát, sídlem Ostrava – Moravská
Ostrava, Sadová 1585/7
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, IČ 008 44 691, sídlem Frýdek-Místek – Frýdek, Lískovecká 2089, zast.
Mgr. Jaroslav Vašek, advokát, sídlem Frýdek-Místek –Frýdek, Lískovecká 2089
Severomoravská plynárenská, a. s., IČ 476 75 748, sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, zast. Mgr. Kamil Stypa, advokát,
sídlem Praha 2 – Vinohrady, Rubešova 162/8
Rudolf Vašek, IČ 130 18 302, místem podnikání Kopřivnice, Štramberská 105/60, zast. JUDr. Stanislav Janák, advokát, sídlem Frenštát
pod Radhoštěm, Rožnovská 241
Stanislav Kawulok, narozeného dne 15. 2. 1982, trvale bytem Janovice 281, zast. Mgr. Ing. Gabriela Milotová, IČ 714 57 224, sídlem
Frýdlant nad Ostravicí – Frýdlant, Palackého 1770,
Adolfu Cempírek, nar. 14. 3. 1939, trvale bytem Frýdek- -Místek, Frýdek, Maryčky Magdonové 227
Jakub Juračka, IČ 666 12 276, místem podnikání Kroměříž, Třasoňova 3971/4
Ludvík Masopust, IČ 135 90 294, místem podnikání Lučina 297
TECHNOALPIN EAST EUROPE, s. r. o., IČ 364 11 922, sídlem Slovenská republika, Žilina-Bánová, Riečna 406/31
Daniel Valášek, narozenému dne 13. 1. 1979, trvale bytem Olomouc--Neředín, Pod Letištěm 823/24
Barbora Bělunková, nar. dne 17. 5. 1959, trvale bytem Baška, Hodoňovice 38

