
Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9 Mgr. Michal Suchánek, soudní exekutor
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, e-podatelna: e-podatelna@exekucepraha.cz  tel:266 032 031, fax:266 032 032,ID DS:g2crz9v

Číslo jednací: 220 EX 10873/22-41

Oznámení 
o konání dražebního roku

Soudní exekutor Mgr. Michal Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9,
www.exekucepraha.cz, pověřený provedením exekuce na základě pověření k provedení exekuce č.j. 78 EXE 7586/2022-12,
ze dne 7.12.2022, které vydal Obvodní soud pro Prahu 9, kterým byla nařízena exekuce na základě exekučního titulu:
rozsudek č.j. 24 C 82/2022-31, který vydal Obvodní soud pro Prahu 9 dne 11.05.2022 a který se stal pravomocným dne
12.07.2022 a vykonatelným dne 12.07.2022 k návrhu 
oprávněného: 
Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace , Kundratka 1951/19, 18000, Praha, IČ 70889660

proti povinnému: 
GABRIEL DRAPČAT', Zakšínská 607/11, 19000, Praha, nar.30.04.1985

k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 94 150,00 Kč s
příslušenstvím
8,500% ročně úrok z prodlení z částky 94 150,00 Kč od 22.11.2021 do zaplacení
podání návrhu na zahájení řízení 300,00 Kč
náklady nalézacího řízení 4 680,00 Kč

jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce, rozhodl 

takto:

K prodeji movitých věcí povinného sepsaných na základě exekučního příkazu soudního exekutora číslo 220 EX
10873/22-18  ze dne 3.1.2023    se nařizuje dražba a k vykonání dražebního rok vydává se tato:

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
dne 18.04.2023 v 9:08 hod.

v místě:  Parkoviště Dubeč, Ke Křížkám 2, Praha - Dubeč

bude provedena
DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ
a to motorového vozidla:

č. Popis věcí Odhadní / úředně
stanovená cena

v Kč

Vyvolávací
cena v Kč

počet
kusů

1.

Motorové vozidlo tovární značky: Opel Omega combi 2,2 16V
VIN: WOLOVBM35Y1093218
Modelový rok: 2000
Registrační značka: 6U46069
Barva: šedá

K vozidlu nebyl dohledán technický průkaz ani klíče.

6.000,- 2.000,- 1

Cena je uvedena za jeden kus.

Dražené věci budou draženy samostatně. 

Nejnižší podání činí jednu třetinu výše uvedené odhadní nebo úředně stanovené ceny.

Složení dražební jistoty se nevyžaduje.

Dražené věci je možné si prohlédnout v čase 8:00 – 8:30 před začátkem dražby v místě konání dražby.
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Registraci k dražbě je nutné provést v čase 8:00 – 8:30 v den konání dražby na místě jejího konání. 

Poučení: 
Dle § 328b odst. 4 písm. g) zák. č. 99/1963 Sb. ( o.s.ř.) v platném znění, se může 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 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 (ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f o.s.ř. se použijí přiměřeně). 

Dražbu může provést i vykonavatel; o průběhu dražby sepíše protokol. Soudci, zaměstnanci soudů, povinný a manžel
povinného nesmějí dražit. Před zahájením dražby je dražitel povinen prokázat svoji totožnost. 

Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru
věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.

Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učinilo-li více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep
nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. 
Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit bez zbytečného odkladu; neučiní-li tak, draží se věc bez jeho účasti znovu.

Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená
jistota po skončení dražebního jednání.

Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li částku 350.000,-Kč, ihned zaplatit;
neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.

Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující částku 350.000,-Kč musí vydražitel zaplatit bezhotovostní
platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak exekutor nařídí opětovnou dražbu.

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. Soudní exekutor neodpovídá za skryté vady
dražených movitých věcí. 

Vydražitelé jsou povinni vydraženou movitou věc (motorové vozidlo) odvést do 5 pracovních dnů ode dne konání
dražby po dohodě s provozovatelem parkoviště. V případě, že nebude vozidlo v uvedené lhůtě odvezeno, budou
provozovatelem parkoviště vydražiteli účtovány náklady vzniklé v souvislosti s umístěním vozidla na parkovišti.

Po dohodě s provozovatelem parkoviště je možné za poplatek 200,-Kč zajistit naložení vydraženého motorového vozidla
na odtahové zařízení vydražitele. To nebrání vydražiteli, aby si vydražené motorové vozidlo naložil na své odtahové
zařízení sám.

Dražitelé jsou vázáni svým podáním, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit.
Neučiní – li tak, věc se draží znovu. Platbu je nutné provést na místě v hotovosti. Dražba se končí, jakmile dosažený
výtěžek stačí k uspokojení oprávněných. Povinný, jeho zástupce, manželka povinného, soudci, exekutor, zaměstnanci
soudů a zaměstnanci exekutora nesmějí dražit. 

Proti tomuto oznámení, není odvolání přípustné.

Rozhodnutí se doručuje: oprávněnému (Sp. Zn. oprávněného:  10873/22), povinnému, manželu povinného, orgánu  obce,
v  jejímž obvodu  bude dražba  konána a orgánu  obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště a uveřejní se způsobem v
místě obvyklým.

Otisk úředního razítka

V Praze 9  dne 15.3.2023 Soudní exekutor
Mgr. Michal Suchánek v.r.

Vyřizuje: Mgr. Jiří Jirásek 731 210 828
Za správnost:
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Martina Niklová
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