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Č.j. 158 EX 679/12-46 
Dražební vyhláška 

Soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, se sídlem Ječná 479, 541 03 Trutnov 3, 
pověřený k provedení exekuce Okresním soudem v Semilech dne 29.11.2012 pod č.j. 7Exe 1742/2012 - 11, 
k uspokojení pohledávky 
oprávněného: Město Vrchlabí, se sídlem Zámek 1, Vrchlabí, IČ: 00278475 
proti povinnému: Vladimír Novotný, bytem Horní Branná, Valteřice 180, nar. 1947 
k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 3.500,- Kč s příslušenstvím a povinnosti 
povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu 
exekutorovi náklady exekuce, oznamuje, že se bude konat 

dražba sepsaných movitých věcí povinného 

I. Den konání dražby : 11. listopadu 2013 od 10:00 hodin 

II. Místo konání dražby : Horní Branná, Valteřice 180 

III. Dražená věc : 

Automobil BMW nepojízdný RZ: ADZ 11-35, odhadní cena 3.000,- Kč, nejnižší podání 1.000,- Kč 

IV.  Draženou věc je možno prohlédnout v místě a dni konání dražby 30 minut před jejím počátkem. 

V.  Složení dražební jistoty se v této dražbě nevyžaduje. Nejnižší podání představuje 1/3 z ceny odhadní. Minimální 
částka, o kterou se budou zvyšovat podání, bude určena vždy před vyvoláním dražené věci. Dražitelé jsou vázáni 
svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Dorovnávací podání není přípustné. Příklep bude udělen 
vydražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání na místě zaplatit, neučiní-li tak, bude věc 
dražena znovu bez jeho účasti. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické 
právo k vydražené věci s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele 
zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci. 

VI.  Při rozvrhu podstaty se mohou 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, 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. 

Poučení: Proti dražební vyhlášce není přípustný žádný opravný prostředek.  

V Trutnově dne 08.10.2013 
    JUDr. Jan Bohutínský  

    soudní exekutor  
    Exekutorský úřad Trutnov  
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