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č. j. 006  EX 2327/17-549 

 
USNESENÍ 

 
JUDr. Alena Blažková, Ph. D., soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, 

Konečného náměstí 2, 611 18  Brno , IČ: 66240697, pověřený provedením exekuce na základě 
usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu provedení č.j. 16 EXE 1789/2017 - 30, ze 
dne 28.11.2017, které vydal Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, kterým byla nařízena exekuce podle 
rozsudek č.j. 4 P 325/2014-219, který vydal Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou dne 22.08.2016 a 
který se stal pravomocným dne 19.09.2016 a vykonatelným dne 23.09.2016, k uspokojení pohledávky  

 
oprávněného 1. DAVID KLÍMA, Návrší 275, 59501, Velká Bíteš, r.č.060307/7959, IČ 0, 

zast. Mgr. Bc. Jana Dlouhá, advokátka, Hornoměstská 357/25, 59401, 
Velké Meziříčí,  
2. DANIEL KLÍMA, Návrší 275, 59501, Velká Bíteš, r.č.080608/7986, zast. 
Mgr. Bc. Jana Dlouhá, advokátka, Hornoměstská 357/25, 59401, Velké 
Meziříčí 

  

proti  

povinnému PETR KLÍMA, Nové Sady 9, 59501, Nové Sady, nar.06.08.1969, IČ 
45642443 

 
ve výši 15 000,00 Kč s příslušenstvím 
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi 
náklady exekuce, 

ve věci exekuce prodejem movitých věcí 
 

vydává  
 

usnesení o nařízení dražebního jednání  
(dražební vyhlášku) 

 
I. Dražební jednání se nařizuje na den 25.3.2021 v 11: 00 hod., dražební místo: Nové Sady 

9, 59501, Nové Sady okres Žďár nad Sázavou 

 
II. Předmětem dražby jsou následující movité věci, které budou draženy následovně jako 

samostatné položky: 
 

Pořadové 
číslo 

Označení věci Počet 
(ks) 

Odhadní cena 
(Kč) 

Nejnižší podání 
(Kč) 

3 BASHAN BS200S-7, RZ 3J0404, 
rok 2007, barva ČERNÁ 

1 21 000,- 7 000,- 

 
 

Odhadní cena (rozhodná cena) uvedených věcí je stanovena v souladu s ustanovením § 328 
o. s. ř. a nejnižší podání uvedených věcí činí v souladu s ustanovením § 329 odst. 2) o. s. ř. 
jednu třetinu odhadní ceny. 

 



  

III.  Pro účast na dražebním jednání se nevyžaduje složení jistoty. Podání se bude navyšovat 
příhozy, které musí činit: Nejméně 500,- Kč v případě samostatně dražených položek 

 
IV.  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 prokážou-li je příslušnými listinami.  

 
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se 
nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f se použijí přiměřeně. 

 
V. Prezence zájemců o dražbu spolu s přidělením dražebního čísla proběhne v den dražby 

od 10.30 hod. do 10.55 hod. v místě konání dražby. Soudci, zaměstnanci soudů, soudní 
exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný a manžel povinného nesmějí dražit. 

 
VI. Účast na dražbě je bezplatná. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno 

podání vyšší. Výše ceny vydražené věci není omezena ustanoveními cenových předpisů (§ 329 
odst. 2 o. s. ř.). Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik 
dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí exekutor příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní 
právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který je 
určen losem. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, 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 nebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení 
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další 
závady váznoucí na věci.   
 

VII.  Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 občanského 
soudního řádu), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu 
exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při 
provedení exekuce přihlíženo. 

 
P o u č e n í :   Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. 

 
V Brně dne 10.2.2021 

 
JUDr. Alena Blažková, Ph. D. 

soudní exekutor 
Vyřizuje: Mgr. Martin Bureš 
 
 
Toto usnesení je doručováno: 

- oprávněnému 
- povinnému 
- manželovi povinného 
- orgánu obce, v jejímž obvodu bude dražba konána, a v jejímž obvodu má povinný bydliště (sídlo) 

 
Dle § 28c odst. 1 vyhlášky MS č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, Vede-li se ve věci elektronický spis a soud vyhotovuje listinné stejnopisy 
rozhodnutí a jiné písemnosti soudu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, předá je soud v elektronické podobě tomuto provozovateli, který v souladu 
s uzavřenou smlouvou vyhotoví jejich listinnou podobu a doručí je; autorizovanou konverzi přitom provozovatel poštovních služeb neprovádí. Předávání 
a vyhotovování se provádí automatizovaným způsobem, který vylučuje lidský zásah nad míru nezbytně nutnou. 
Dle § 17b odst. 3 kancelářského řádu (Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky) ve spojení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu poučujeme 
účastníky řízení takto: K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis podle odst. 1 § 17b kancelářského řádu doručen, se zašle elektronickou poštou 
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu 
na technickém nosiči dat. 
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