Exekutorský úřad Havlíčkův Brod, se sídlem Nádražní 397, Havl. Brod 58001
Soudní exekutor Mgr.Stanislav Molák
Tel./fax.: 569 420 480, fax:: 569 420 481,e-mail:molak@exekutor.cz www.exekutor.cz

Sp. zn. 050 EX 1184/10-472

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor Mgr.Stanislav Molák EÚ Havlíčkův Brod ve věci exekuce ve prospěch
oprávněného: Nové Zálesí a.s., Václavské náměstí 37/2074, 11000, Praha 1 - Nové Město, IČ
25150162, zast. Mgr. Dušan Petrlík, advokát, Mánesova 11/3b, 37001, České Budějovice a v
neprospěch povinného: BERIL - EXIM s.r.o., Vysokov 140, 54912, Vysokov, IČ 25945840,
Antonín Bernard, Vysokov 140, 54912, Vysokov, r.č.530607/040 o vymožení povinnosti na
peněžité plnění a nákladů exekuce

o z n a m u j e, že
v souladu s usnesením § 328b ods.3 zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

I.

dražební rok se koná dne

20.3.2012 od 10:30 hod

v místě: areál společnosti Hoffmann & Žižák spol. s r.o., Zápy
255
II. Předmětem dražby budou tyto sepsané movité věci povinné společnosti BERIL-EXIM s.r.o., které se
draží samostatně (není-li u jednotlivé položky uvedeno jinak) a jejichž rozhodná cena byla zjištěna
exekutorem:
Číslo
položky
1

Počet
kusů
1

Seznam a popis věcí (souboru věcí)

Rozhodná cena
(Kč)
Čerpadlo betonové směsi KCP 17.842.800,- Kč
52ZX225 na podvozku MB Actros včetně DPH

Nejnižší podání
(Kč)
5.947.600,- Kč
včetně DPH

4144AK
III. Stanoví se povinnost složit dražební jistotu ve výši 500.000,- Kč, pro zájemce, který se chce zúčastnit
dražby ohledně položky č.1. Dražební jistotu lze složit před zahájením dražby na účet exekutora čú.
175873370/030, pod variabilním symbolem 1184/10 a specifickým symbolem, který bude odpovídat
rodnému číslu zájemce – fyzické osoby nebo IČO zájemce – právnické osoby. Tomu, kdo neprokáže složení
jistoty před zahájením dražby nebude účast na dražbě umožněna
IV. Podání je možno zvyšovat po 10.000,-Kč následující příhoz musí být

vždy vyšší než poslední

předcházející. V dražbě se pokračuje dokud není uhrazena celá pohledávka včetně příslušenství.
V. Vydražitel je povinen prokázat svoji totožnost, věc na místě zaplatit a převzít, neučiní-li tak, draží se věc
znovu, bez jeho účasti. Pokud nejvyšší podání nebo doplatek na nejvyšší podání přesahuje limit pro nejvyšší
možnou platbu v hotovosti podle §4 odst.1 zák. č. 254/2004Sb. (tj. ekvivalent částky 15000 EUR), musí

vydražitel doplatit nejvyšší podání bezhotovostní platbou na účet exekutora do sedmi dnů od udělení
příklepu.
VI. Věci zařazené do souborů, které nebudou vydraženy jako soubory, budou ihned následně na místě
draženy po jednotlivých kusech.
VII. Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný nesmí dražit.
VIII. Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny.
IX. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Soudní exekutor udělí
příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání.
X. Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění , a další
věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek zajištěných zadržovacím právem nebo
zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla neřízena exekuce, jestliže je
přihlásí nejpozději do zahájení dražby , jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství
a prokáží-li je příslušnými listinami..
XI. K přihláškám v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena se nepřihlíží. Opožděné
přihlášky exekutor usnesením odmítne, proti usnesení o odmítnutí opožděné přihlášky není odvolání
přípustné.
XII. Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout v místě konání dražby v den dražby tj

20.3.2012 od 10:00 do 10.30 hodin případně i jindy po dohodě s exekutorem.
Další informace a fotografie věcí na www.exekutor.cz a tel 569420480.

Poučení: Tato dražební vyhláška dle ust. § 328b odst.3 věta poslední, o.s.ř. není soudním rozhodnutím
a nelze proti ní podat opravný prostředek.

V Havlíčkově Brodě dne 13.2.2012

Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Musil
musil@exekutor.cz, 775 554 204
Za správnost vyhotovení:

Soudní exekutor
Mgr.Stanislav Molák v.r.

