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S o u d n í  e x e k u t o r  M g r .  P e t r  P o l a n s k ý  
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Číslo jednací: 131  ED 6/20-DV-šperky 

 

O z n á m e n í   

o  k o n á n í  d r a ž e b n í h o  r o k u  
 

Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré 

Město, v souladu s ust. § 76 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád) ve spojení s ust. § 

66 a násl. exekučního řádu a ust. § 335a násl. Zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský soudní řád, 

o.s.ř.), na návrh navrhovatele: 

 

JUDr. Ivana Demutová 

Dvořákova 36, 438 01 Žatec 

IČ: 25800400, DIČ: CZ526221114 

ustanovená Okresním soudem v Lounech v řízení vedeném pod sp. zn. 35 D 826/2014-4. 
 

ke zpeněžení majetku po zemřelém Petru Solarovi, nar. 13.2.1970, posledně bytem Třebízského 1277, Žatec, zemř. dne 

7.9.2014 (dále jen „zůstavitel“) 

 

 

, rozhodl  

 

t a k t o :  

 

K prodeji movitých věcí zůstavitele se nařizuje dražba a k vykonání dražebního roku vydává se tato: 

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 
 

dne 19.10.2022 v 10:00  hod. 

 

v místě:  Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město, 4. patro 

bude provedena 

DRAŽBA MOVITÝCH VĚCÍ 
a to: 
Souboru movitých věcí – položky č. 1-6 

Cena souboru movitých věcí dle znaleckého posudku soudního znalce Renaty  Sukové  č. 3410/21/18  a to jako 

cena obvyklá ve smyslu § 336 o.s.ř. ve výši 4 865,00 Kč. 

Nejnižší podání za soubor movitých věcí Kč:  2 433 Kč 
 

Soubor movitých věcí: 

Pol. 

č. 

Popis jednotlivých věcí, které budou 

draženy v rámci souboru movitých věcí 

Počet ks 

1 Řetízek ryzosti 375/1000 tj. 9 karátů, 

délka 53 cm 

1 

2 Řetízek ryzosti 585/1000 tj. 14 karátů, 

délka 55 cm 

1 

3 Řetízek ryzosti 585/1000 tj. 14 karátů, 

délka 60 cm 

1 

4 Přívešek ryzosti 585/1000 tj. 14 karátů, 

tvar písmene M 

1 

5 Přívešek ryzosti 750/1000 tj. 18 karátů, 

posaluxový rámeček s palmou uprostřed 

1 

6 Přívešek ryzosti 585/1000 tj. 18 karátů, 

tvar svitku, výška 12mm, zobrazen roh 

hojnosti 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Rozhodnutí se doručuje: notářce, orgánu  obce, v  jejímž obvodu  bude dražba  konána a orgánu  obce, v jejímž obvodu 

měl zůstavitel 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 14.9.2022 Soudní exekutor 

Vyřizuje: Mgr. Alena Gajošová  

 

Mgr. Petr Polanský v.r. 

    

 

 



670449-000-220914181113

Doložka automatizované konverze do dokumentu v elektronické podobě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické pod pořadovým číslem , skládající se ze  stran,670449-000-220914181113 3
odpovídá obsahu dokumentu, jehož převedením vznikl.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v
dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstup bez viditelného prvku.

Subjekt, který konverzi provedl: , IČ: Polanský Petr, Mgr. - soudní exekutor 40846415

Konverze byla provedena dne: 14.09.2022

Poznámka:

Kontrolu zaevidování této ověřovací doložky lze provést v centrální
evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový
přístup na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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