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č.j. 123 EX 4571/09-30

Oznámení dražebního roku 
(dražební vyhláška) 

Soudní exekutor  Mgr. Libor Cink, Exekutorský úřad  Břeclav, se sídlem  Nám. T.G.M. 17, 690 02 
Břeclav, Česká republika,
pověřený k     provedení exekuce v     usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem v Náchodě 
ze dne 09.10.2009 č.j. 22 Nc 8221/2009-6, 

proti povinnému: Miroslav Hurdálek
bytem Masarykovo Náměstí 40, Náchod, RČ: 520815/

na návrh oprávněného: FINE CREDIT, a.s.
se sídlem Sokolská 536/22, Olomouc, IČ: 26866919,
práv. zast. advokátem Mgr. Jiří Kňáva , advokát, ev.č. 11033 Jiří Kňáva, se 
sídlem Sokolská 536/22, Olomouc, PSČ: 779 00, IČ: 71457020

k     vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši  47.088,-     Kč,úroky z 
prodlení ve výši reposazby navýšené o 7 procentních bodů z částky 47.088,- Kč ode dne 23.04.2008 do 
zaplacení, smluvní pokuta 1.050,- Kč měsíčně ode dne 01.04.2008 do zaplacení a povinnosti povinného 
uhradit  oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst.  2  zák.  č.  120/2001 Sb.  a soudnímu 
exekutorovi náklady exekuce, ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů, 

oznamuje dražební rok ve výše uvedeném exekučním řízení

vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční  
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 
Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  "o.s.ř.")  ve  věci  exekuce  proti 
povinnému na návrh oprávněného toto oznámení o konání dražebního roku a rozhodl takto:

"I. Dražební jednání se koná dne 12.06.2018 na ulici v sídle 
Exekutorského úřadu Břeclav, Nám. T.G.M 17, 690 02 Břeclav,  v 

13:00:00 hod. 
II. Předmětem dražby jsou následující movité věci:

 
Č.pol. v 
soupisu

Předmět dražby Odhadní/úředně stanovená cena Nejnižší 
podání

1 Radiobudík BENCH KH 2215 75,00 Kč 25,00 Kč



III.
Výše uvedené předměty dražby si lze prohlédnout v den a místě konání dražby půl hodiny před počátkem 
dražebního jednání.

IV.
Nejnižší  podání  činí  jednu třetinu  odhadní  nebo úředně stanovené ceny.  Dražitelé  jsou vázáni  svými 
podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci není omezena ustanoveními 
cenových předpisů.

Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-
li učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, soud 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.

V.
Při dražbě movité věci mohou dražitelé zvyšovat podání nejméně o 50 Kč. To neplatí, jde-li o věc, jejíž 
vyvolaná cena je nižší.

Dražba movité věci pokračuje, dokud dražitelé na vyzvání slovy "poprvé, podruhé" činí vyšší podání.  
Není-li  další  podání, upozorní  se dražitelé, že nebude-li  učiněno vyšší podání,  udělí  po vyzvání slovy 
"potřetí" příklep.

Jestliže bezprostředně po skončení postupu podle odstavce 2 neučiní žádný z dražitelů vyšší podání, udělí 
se příklep tomu dražiteli, který učinil nejvyšší podání.

VI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 52 e.ř. ve spojení s § 267  
o.s.ř.),  aby  je  uplatnil  u  soudu  a  aby  takové  uplatnění  práva  prokázal  nejpozději  před  zahájením 
dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.

   
V Břeclavi dne 04.05.2018

_______________________ 
Mgr. Libor Cink 

  soudní exekutor 
Exekutorský úřad Břeclav 

 

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.
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