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Oznámení  
o konání dražebního roku 

 
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město, na 
základě smlouvy o provádění veřejných dražeb č. 4/21/0163 ze dne 15.10.2021 uzavřené podle § 76 odst. 2. zákona č. 120/2001 Sb. - 
exekuční řád - se žadatelem: 
 
Statutární město Liberec 
Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1,  
IČ 00262978 
 
takto: 
 
K prodeji movitých věcí se nařizuje dražba a k vykonání dražebního roku vydává se tato: 

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 
 

   dne 10.8.2022  v 9,00  hod. 
 

v místě:  Odtahová služba Říha s.r.o., Krokova 587/23, 460 07 Liberec 7      
 

bude provedena 
 

DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ - motorových vozidel 
 
a to: 

 Popis věci - osobní motorové 
vozidlo 

    

Pol. 
č. 

Tovární značka Barva SPZ/VIN poslední 
STK do 

Rozho
dná 
cena 
Kč 

Nejnižš
í 

podání 
Kč 

1 VW  Golf modrá metal  3L4 5661/ 
WVWZZZ1HZTW359744  

04.01.2015 600 200 

2 Ford Galaxy modrá metal  4L5 3921/WF0GXXPSWGWS45505 18.12.2017 600 200 
3 Renault Megane červená 

základní 
6S7 4329/VF1BA0L0G16252716 29.05.2019 600 200 

4 SuzukiSwift červená 
základní 

1L3 2355/TSMMAB44S00902551 12.01.2017 600 200 

5 Škoda Fabia zelená tmavá 5U2 9552/TMBNB46Y3Y3026977 17.07.2019 600 200 
6 Opel Astra zelená tmavá 2L1 6615/W0L000051V2172008 03.12.2012 600 200 
7 Ford Focus modrá 4P0 8622/ WF0NXXGCDN3L39113 11.04.2018 600 200 
8 Ford Focus šedá metal 4L5 5597/WF0AXXGCDAWP58562 25.06.2016 600 200 
9 Opel Astra 

Caravan 
stříbrná metal 4L7 7687/W0L0TGF3532206294 23.07.2018 600 200 



10 Ford Galaxy červená  PHM 
9131/WF0GXXPSWGST06717 

28.04.2017 600 200 

11 Fiat Doblo bílá 4L8 1468/  ZFA22300005550980 15.11.2015 600 200 
12 Opel Vectra modrá 4L4 8747/W0L0ZCF6838104689 12.11.2017 600 200 
13 Peugeot 306 bílá 4L5 0507/VF37CKFXE32027237 8.2.20018 600 200 
14 Fiat UNO modrozelená JNE 2843/ZFA14600002360283 31.08.1992 600 200 
15 Škoda Fabia červená 

základní 
5L1 4862/TMBHY46YX64532311 19.04.2014 600 200 

 
Dražené věci je možné si prohlédnout 30 minut před začátkem dražby v místě konání dražby. 
 
Složení dražební jistoty se nevyžaduje.    
 
Poučení:  
Proti tomuto oznámení není odvolání přípustné. 
Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše 
ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů. Dražitel je povinen prokázat svoji totožnost 
při registraci na dražbu. 
Exekutor 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, exekutor losem, komu má příklep udělit.  
Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro 
platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu (§ 4 odst. zák. č. 254/2004 Sb., která činí 270.000,- Kč - dále jen "limit"), 
ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti. 
Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po 
skončení dražebního jednání.  
Platbu je nutné provést na místě v hotovosti.  
Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů 
od udělení příklepu, jinak soud nařídí opětovnou dražbu. 
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo 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. 
Dražba se končí, jakmile dosažený výtěžek stačí k uspokojení oprávněných. Povinný, jeho zástupce, manželka povinného, soudci, 
exekutor, zaměstnanci soudů a zaměstnanci exekutora nesmějí dražit.  
Vydražené vozidlo je třeba si odvézta nebo se dohodnout na jeho transportu či uskladnění 
na místě s provozovatelem areálu - Odtahová služba Říha s.r.o. 
 
Rozhodnutí se doručuje: žadateli, povinnému, manželu povinného, orgánu  obce, v  jejímž obvodu  bude dražba  konána a orgánu  
obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště a uveřejní se způsobem v místě obvyklým. 
 
Listinné stejnopisy písemností, které se za účelem doručení účastníkům řízení a dalším osobám vyhotovují za součinnosti 
provozovatele poštovních služeb, se opatřují toliko vizualizovanou podobou uznávaného elektronického podpisu toho, kdo písemnost 
podepsal. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu 
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo se předá 
účastníkovi v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b Stavovského předpisu Exekutorské komory ČR ze dne 23. 5. 
2002 v platném znění (kancelářský řád)). 
Soudní exekutor vede exekuční spisy v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 Exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů) v elektronické podobě, na písemnosti v elektronické podobě se otisk úředního ani jiného razítka nezobrazuje (§ 
9 odst. 7 kancelářského řádu). 
 
 

V Liberci dne 7.7.2022 Soudní exekutor 
Vyřizuje: Fantíková 
 

Mgr. Petr Polanský v.r. 
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