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Dražební vyhláška

Soudní  exekutor  JUDr.  Erik  Smola,  Exekutorský  úřad  Strakonice,  se  sídlem  Plánkova  600,  386  01 
Strakonice, pověřený k vedení exekuce na návrh oprávněného  Stavební bytové družstvo Strakonice, se 
sídlem Heydukova 116, Strakonice, IČ: 00038911, práv. zast. advokátem Taraba Jan, JUDr., advokát, se 
sídlem Nádražní  1988,  Písek-Budějovické  Předměstí,  PSČ:  397  01,  IČ:  66206561 proti  povinnému  1/ 
Vladimír Slanec, bytem Tojická č.p. 129, Nepomuk-Dvorec, RČ: 550119/0387; 2/ Růžena Slancová, bytem 
Tojická č.p. 129, Nepomuk-Dvorec, RČ: 655417/0381, v pověření k provedení exekuce vydaném Okresním 
soudem ve  Strakonicích ze  dne  21.11.2019 č.j.  15  EXE 1388/2019-11,  podle  vykonatelného  rozsudku 
Okresního soudu ve Strakonicích, č.j.  4 C 128/2019-25 ze dne 17.07.2019, kterým byla nařízena exekuce 
vyklizením vydal tuto

dražební vyhlášku:

I. Nařizuje se dražba movitých věcí:

Zrcadlová skříň černé barvy
Skříňová stěna hnědé barvy lamino
3 ks pohovkové matrace zelené barvy

Jedná se o věci pocházející z exekuce vyklizením nemovitých věcí.

Věci jsou prodávány jako soubor.

Odhadní cena: 300, -Kč
Vyvolávací cena: 100,- Kč

Odhadní cena předmětů dražby byla stanovena postupem dle ust. § 328 občanského soudního řádu.

II. Dražba se bude konat  dne  13.04.2021  od 10.00  hodin  na  adrese:  Přechovice  26,  387  01 
Přechovice. 

Prohlídka předmětu dražby a zápis dražitelů se bude konat od 09.30 hodin.

V době určené pro zápis dražitelů bude provedena prezentace spojená s přidělením dražebního čísla. 
Zájemci  o účast  na dražbě při  prezentaci  předloží  platný občanský průkaz, a pokud půjde o účast  
v dražbě v zastoupení, zástupce předloží také úředně ověřenou plnou moc. Cizinci předloží cestovní 
pas a povolení k pobytu v České republice.

III. Složení dražební jistoty se nevyžaduje.

IV. Oprávněný,  oprávnění  z přerušené exekuce  a  další  věřitelé  se při  rozvrhu podstaty  mohou 
domáhat  uspokojení  jiných  vymahatelných  pohledávek  nebo  pohledávek  zajištěných 
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla 
exekuce zahájena, 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 
nebude výše pohledávky nebo jejího příslušenství řádně vyčíslena a uvedena, se nepřihlíží.

V. Každý, kdo má právo, které nepřipouští dražbu, se vyzývá, aby toto právo uplatnil u příslušného 
soudu a aby takové uplatnění  práva prokázal  soudnímu exekutorovi  nejpozději  do  zahájení 



dražby, jinak k jeho právu nebude přihlédnuto a dražba bude provedena.

VI. Každý, kdo má k předmětu dražby předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, se upozorňuje, 
že své právo může uplatnit  jen v dražbě jako dražitel. Udělením příklepu předkupní právo či 
výhrada zpětné koupě zaniká. Hodlá-li někdo uplatnit předkupní právo či výhradu zpětné koupě, 
musí je prokázat předložením listin, které toto právo prokazují, doručením soudnímu exekutorovi 
nejpozději jeden den před konáním dražby.

P o u č e n í:

Příklep bude udělen dražiteli, který učiní nejvyšší podání. 

Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit ihned. Neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.

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 vlastnického práva na vydražitele zanikají 
zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci.

Proti této dražební vyhlášce není odvolání přípustné.

Ve Strakonicích dne 07.03.2021 

_______________________ 
JUDr. Erik Smola 
soudní exekutor 

Exekutorský úřad Strakonice 

*otisk úředního razítka*

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  
kancelářského řádu, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,  
se  zašle  elektronickou  poštou  na  elektronickou  adresu  uvedenou  v  žádosti  písemnost  vyhotovená  
v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle  
úřadu na technickém nosiči dat.
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