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USNESENÍ
JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, 568
02 Svitavy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Svitavách ze
dne 11.12.2018, č.j. 7 EXE 612/2018-12, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a
vykonatelného výkazu nedoplatků VZP ČR ze dne 07.08.2018, č.j. 6841800402
k uspokojení
pohledávky
oprávněného VZP ČR, se sídlem Orlická 4/2020, Praha, PSČ: 130 00, IČ: 41197518 a
oprávněného LiborObr bytem Dolní 182/28, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, IČ: 13648551, RČ:
640302/1196,
práv. zast. advokátem Mgr. Marek Lhotský, advokát, se sídlem Lesnická 787/10, Brno, PSČ: 613
00, IČ: 21551235
proti povinnému RATOMISTEEL s.r.o., se sídlem Jedlová č.p. 227, Jedlová, PSČ: 569 91,
IČ: 06284493
ve výši 6.101,- Kč s příslušenstvím
vydává toto
usnesení o nařízení dražebního jednání / dražební rok /
1. Dražební jednání se koná dne 09.01.2020, v 10:00:00 hod v prostorách Korouhev 298

Položka

Název

1 soustruh R.Heinrich
2 hever Yato
3 sada klíčů neo tools

Odhadní
cena

Nejnižší podání

15000,00
1500,00 500,00
900,00 300,00

4 kovadlina na dubovém špalku

6000,00 2000,00

5 gola sada Holliton profesional

1500,00 500,00

6 svářečská helma 2ks, cena za kus
7 pásová bruska pásovec100
8 dvoukotoučová bruska OPTIMUM GU20
9 pájecí pistole FERM
10 sada dlát

900,00 300,00
12000,00 4000,00
4500,00 1500,00
600,00 200,00
3000,00 1000,00

5000,00

11 okružní pila graphite

1500,00 500,00

12 sada vrtáků v plast.kufru

900,00 300,00

13 sada pilníků v plast.kufru

900,00 300,00

15 bruska s diamant.kotoučemDoppellschreier

3000,00 1000,00

16 svářecí pistole

1500,00 500,00

17 úhlová bruska Milwaukee-větší

1500,00 500,00

18 úhlová bruska Milwaukee- menší

900,00 300,00

19 úhlová bruska Würth

900,00 300,00

20 úhlová bruska Bosch

600,00 200,00

21 litá kola s pneu 205/55 R16

9000,00 3000,00

22 svař. drát ESAB OK ARISTO ROD12,5 6x18kg

21600,00 7200,00

23 lis šmeral trnava- nefunkční

15000,00 5000,00

24 stojanová vrtačka

45000,00 15000,00

25 balík U profil70x50mm 53 ks

51000,00 17000,00

26 bedna s vrtáky

4500,00 1500,00

27 75l barel s ředidlem C 6000

7500,00 2500,00

28 kovadlina

3000,00 1000,00

29 vrtáky do mag.vrtačky alfa 72 ks

43200,00 14400,00

30 různé profily železa

60000,00 20000,00

31 odřezky železa

36000,00

12000,00

32 svěrák

3000,00

1000,00

33 náhradní díly na auto

4500,00

1500,00

34 svař.drát nerez 1,2 18kg

3000,00

35 pásy do ply PEGAS 460x600 5 ks

6000,00

36 kovářská výheň

15000,00

1000,00
2000,00
5000,00

2. Dražené věci je možné si prohlédnout v den termínu dražby tj. dne 09.01.2020, od 8,00
hod do zahájení dražby..
3. Zaplacení dražební jistoty se nepožaduje.
4. Exekutor upozorňuje účastníky dražby, že vydražené věci je povinen vydražitel uhradit

ihned po jejím vydražení. Nezaplatí-li, věc se draží znovu, již bez jeho účasti.
5.

Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do
řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného 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 data 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 (§ 336f o.s.ř.) . Přihláška je podáním určeným soudnímu exekutorovi a musí
vedle obecných náležitostí obsahovat označení věřitelem uplatňované pohledávky a její
výši s příslušenstvím ke dni dražebního jednání. Z povinnosti prokázat pohledávky
listinami plyne požadavek, že tyto listiny musí být připojeny k přihlášce v originále,
v ověřené kopii či v konvertované podobě kvalifikované listiny, popřípadě předloženy
soudnímu exekutorovi nejpozději před výzvou k vlastní dražbě. Opožděné přihlášky
soudní exekutor odmítne. Soudní exekutor vyzývá věřitelé, kteří již exekutorovi
doručili svou přihlášku pohledávky vůči povinnému, aby tuto vyčíslili včetně
příslušenství ke dni dražebního jednání

Poučení : proti tomuto usnesení není možno podat odvolání.

Ve Svitavách dne 28.11.2019
JUDr. Igor Olma v.r.
soudní exekutor
za správnost vyhotovení:
Ing. Petr Šimek
pověřená(ý) soudním exekutorem
Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím služby
PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád)
Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. 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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