023 EX 01765/16-147
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín
pověřený provedením exekuce pověřením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 12.08.2016, č.j. 31
EXE 2103/2016-7, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného elektronický platebního
rozkazu Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 07.04.2016, č. j. EPR 53653/2016-4, v exekuční
záležitosti zahájené dne 03.08.2016, k exekučnímu návrhu oprávněného: Správa nemovitostí Hradec
Králové, příspěvková organizace, IČ: 64811069, Kydlinovská ul. č.p. 1521, Hradec Králové PSČ
501 52, k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 172 389,00 Kč ,úrok z prodlení 8,05% ročně z
částky 24 104,00 Kč od 16.10.2015 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 29 657,00 Kč
od 16.11.2015 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 29 657,00 Kč od 16.12.2015 do
zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ročně z částky 29 657,00 Kč od 16.01.2016 do zaplacení, úrok z
prodlení 8,05% ročně z částky 29 657,00 Kč od 16.02.2016 do zaplacení, úrok z prodlení 8,05% ročně
z částky 29 657,00 Kč od 16.03.2016 do zaplacení, nákladů soudního řízení ve výši 6 896,00 Kč,
nákladů oprávněného a nákladů této exekuce proti povinnému: HENYBAL s.r.o. v likvidaci, IČ:
27492222, Sekaninova 528, Hradec Králové PSČ 500 11,
OZNAMUJE KONÁNÍ DRAŽEBNÍHO ROKU:
I. Čas a místo dražby
Dražba movitých věcí se uskuteční dne 05.12.2019 v 10.30hodin na pracovišti soudního exekutora na
adrese Žižkova 1021, 508 01 Hořice ( Hořice okres Jičín ). Dražby se může zúčastnit pouze registrovaný
dražitel, který prokáže svoji totožnost platným úředním průkazem, v případě dražení za jiného,
oprávněním k takovémuto jednání. Bude-li dražitel dražit na základě plné moci, musí být podpis
zmocnitele na plné moci úředně ověřen. Registrace dražitelů proběhne v den dražby od 9.45hod do 10.15
hod. v místě dražby.
II. Označení dražených věcí
Dražené movité věci byly sepsány do protokolu pod sp. zn. 023 EX 01765/16, kdy číslo položky je číslo
položky v protokolu o soupisu, a rozhodná cena je stanovována tímto oznámením.
položka
1.

věc
soubor movitých věcí- sportovní příslušenství

(Helma lyže stříbrná mago Wind free xp vel. 56-58cm
Helma lyže černá mago Wind vel. 56-58cm
Bederní chránič černý, liaven mock turtle vel. M
Bederní chránič černý, rainese
Bederní chránič černý, etape force vel. S
Lyžařské brýle bolné shark 20361
Lyžařské brýle bolné shark 20361
Lyžařské brýle Briko
Lyžařské brýle bolné citrusgun 20431
Lyžařské brýle bolné citrusgun 20431
Lyžařské brýle bolle vermillion 20432
Lyžařské brýle bolle vermillion 20432

rozhodná cena

vyvolávací cena

3.300,-Kč

1.100,-Kč

Lyžařské brýle bolle vermillion 20432
Lyžařské brýle scott sequence
Lyžařské brýle bolle nebula
Lyžařské brýle swans obt2-mdh
Lyžařské brýle jr. Charles
Lyžařské brýle jr. Charles
Lyžařské brýle bolle snowtime
Lyžařské brýle swans 1454
Lyžařské brýle swans 660DH-AR
Lyžařské brýle 3F 1410 space jr.
Lyžařské brýle havedex
Plavecké brýle arena drive 3 černé
Plavecké brýle arena bubble J zelené
Plavecké brýle arena bubble J zelené
Batoh lixtro aerobe blafl
Helma brusle černá free skate
Helma brusle modrá kryptonics
Návlek na helmu růžové vlasy + rohy
Helma lyže Host 3f 1583 bílá
Helma lyže haven zelená vel.48-50
Helma lyže černá mango – wind free vel. 59-61)

položka
2.

věc
soubor movitých věcí- oblečení

( Kalhoty Loap ifas/11 barva khaki, vel. 42
Kalhoty Loap IVAR barva khaki, vel. 40 XXL
Kalhoty Loap Ifas/11 barva khaki. veů- 43/34
Kentrusky 1-G (SM 5053EN) sv. šedá, vel. XL
Kentrusky 1-G (SM 5053EN) sv. šedá, vel. XL
Kentrusky 1-G (SM 5053EN) sv. šedá, vel. M
Kentrusky 1-G (SM 5053EN) sv. šedá, vel. XXL
Triko Exil Women 06 béžové, vel. M
Tilko Loap Pollie růžové, vel. XL
Calypso Coral 2 - třičko rafiki dirt, vel. 36 vybledlé
Tílko Loap Pollie bíle postisk zelený a čer., vel. M
Triko Exilboard bílé potisk do srdce, vel. M
Bavl. triko Exilboard světl potisk čern.pták, vel L
Triko Exilboard bílo s černožlut potisk, vel. L¨
Triko Envy Millwood modré, vel. M
Sukně Exilgirls sv. modrá, vel. S
Kraťasy Exilboard sv. béž s modr lemem, vel. M
Kraťasy Exilboard sv. béžé s modrým lemem, vel. M
Sukně Exilgirls sv. růžová, vel. S
Sukně Exilgirls bílá, vel. S
Sukně Exilgirls sv. růžová, vel. M
¨
Kraťasy Nardingi (SL0071EM) - envy, vel. 40
Kraťasy Nardingi (SL0071EM) - envy, vel. 40
Koupací kraťasy Exilboard oranžové, vel. M
Koupací kraťasy Exilboard oranžové, vel. M
Koupací kraťasy Exilboard oranžové, vel. S
Kraťasy Exilboard kostka béž+tm. zelená, vel. S
Kraťasy LoapSpark sv. béžové, vel. 36
Kraťasy Loap Kadence sv. hnědé, vel. 36
Kraťasy Hrading I (SL0071EN) - envy, vel. 42
Kraťasy Exilgirls Division sv. béžové, vel. XS
Kraťasy Berghaus Bert. W. Capri Que, vel. 8/34
Mikina Ellipsa bíla s žlut a šed nápisem, vel. L
MikinaLoap Ollie bílá, vel.S
MikinaLoap Ollie bílá, vel. L
Mikana Loap Kalie bíla s fial. nápisem, vel. L

rozhodná cena
1.800,-Kč

vyvolávací cena
600,-Kč

Mikana Loap Kalie bíla s fial. nápisem, vel. XL
Mikina Exilboard bíla s modr. nápisem, vel. L
Mikina Exilboard bíla s modr. nápisem, vel. L
Mikina LoapLorena/11 bílá s potidk zel. a čern, vel. M
Mikina Oxbow Togo/11 bíla s pot zel.žlutšed vel. S
Mikina Oxbow Togo/11 bíla s postikem zel.žlutšedé,vel.L
Mikina LOapCilie /11 bíla s postikem šedomodré, vel. L
Mikina Swix-E. Podinum 12 - černá, vel. L
Mikina Swix-E. Podinum 12 - černá, vel. M
Mikina Swix-E Podinum 12 - černá, vel. M
Mikina Spyder 3631 černá, vel. 12
Mikina Spyder 3634 černá, vel. 10
Mikina Spyder 3634 černá, vel. 12
Mikina Loap Cenel bíla s šedým potiskem, vel. XL
Mikina Loap Laurita/11 bíla s potiskem zelené a fialové, vel. M
Kraťasy Groe(115RF0004LK0140) Calypso, vel. 40
Mikina Exilboard květin vzor béžovohnědomodrá, vel. M
Kraťasy O-style IMs7269, vel. L
Kraťasy SAL-Lightbeam, vel. 36
Mikina Aider vybledlá, vel. M
Mikina Loap ABATI 2010, vel. L
Mikina Loap Conor/11, vel. XXL
Košile Spyder 7612, vel. XL
Mikina Loap - Abati, vel. XL
Bunda Loap Erich béžová, vel. M
Bunda Loap Oineus/11, vel. M
Bunda Loap Oineus/11, vel. M
Bunda Loap Ornella, vel. S
Kraťasy Northfinder BE-40230R, vel. L
Kraťasy Northfinder BE-4, vel. L
Kraťasy Northfinder BE-4, vel. L
Kraťasy Northfinder BE-3 zelené, vel. L
Kraťasy Northfinder BE-3 modré, vel. L
Kraťasy Rafiti Gumgy 115RF000, vel. XL
Kraťasy Northfinder BE-30230OR, vel. M
Kraťasy Northfinder BE-3029SIII - červené, vel. M
Kraťasy Northfinder BE-3029SIII - červené, vel. L
Kraťasy Northfinder BE-3029SIII - tm. šedé, vel. XL
Kraťasy Northfinder BE-3029SIII, vel. XL
Kraťasy Northfinder BE-3091 SI, vel. XL
Kraťasy Northfinder BE-3092SI, vel. XL
Kraťasy Envy - Kaweraho-SM 0051EN, vel. M
Kraťasy Envy - kawerau I-6SM 5051EN, vel. XXL
Kraťasy Loap Walter, vel. 38/24
Kraťasy Northfinder sv. béžové, vel. XXL
Mikina LoapNerine, vel. XL
Mikina 4H91618, vel. S
Mikina Ellipse Ellip81020W, vel. S
Mikina Loap Cilie/11, vel. S
Mikina Loap Cilie/11, vel. S
Craff Exercise, vel. M
Svetr Halti Ress/10, vel. XXL
Bunda-mikina Spyder 5134, vel. XL
Svetr Ulvang RAV/12, vel. XL
Bunda Loap Bayle zelená, vel.M
Bunda Loap Ornella soft. fialová, vel. XL
Bunda Loap Dalmer/11, vel. M
Bunda Berg Serenity W, vel. 10)

III. Způsob provedení dražby
Dražené movité věci budou draženy v souborech tak, jak je uvedeno ve výroku II. s uvedenými
rozhodnými cenami a nejnižšími podáními.
IV. Rozhodná cena
Rozhodná cena je stanovena v části II. této dražební vyhlášky.
V. Výše nejnižšího podání
Výše nejnižšího podání je stanovena k jednotlivým položkám v části II. této dražební vyhlášky.
VI. Výše a způsob zaplacení jistoty
Povinnost složit jistotu a její výši exekutor stanoví, převyšuje-li rozhodná cena samostatně dražené věci
nebo draženého souboru věcí po přepočtení na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného Českou
národní bankou platného ke dni, který předchází vydání dražební vyhlášky, ekvivalent částky 45.000,EUR. Pro tento dražební rok není požadována dražební jistota.
VII. Upozornění a poučení
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
prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude
uvedena, se nepřihlíží. Opožděné přihlášky budou odmítnuty usnesením, proti kterému není odvolání
přípustné.
VIII. Udělení příklepu
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo
učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanovením cenových
předpisů.
IX. Úhrada nejvyššího podání
Vydražitel musí uhradit nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, při stanovení dražební jistoty,
nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního
předpisu (limit), ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti. Nejvyšší podání či
doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi dnů
od udělení příklepu, jinak bude nařízena opětovná dražba. Exekutor výslovně upozorňuje zájemce o
dražbu, že bude-li při dražbě dosaženo nejvyššího podání překračujícího limit, bude vydražená věc předána
vydražiteli až po úhradě nejvyššího podání.
X. Přechod vlastnictví
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené movité
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.
XI. Odpovědnost obmeškaného vydražitele
Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které vznikly v
souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší
podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto

závazky se započítá jistota složená vydražitelem, převyšuje-li jistota závazky, zbývající část se vrátí
vydražiteli. O těchto závazcích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne se usnesením.
XII. Výzva
Soudní exekutor vyzývá všechny, kteří mají právo ke shora označeným movitým věcem, které nepřipouští
výkon rozhodnutí, exekuci, aby toto právo uplatnili vůči oprávněnému návrhem podle § 68 e.ř. vyškrtnutí
věci ze soupisu, a toto uplatnění práva prokázali soudnímu exekutorovi do okamžiku zahájení dražby,
neboť uvedení v předešlý stav v rámci exekuce není možné.
Soudní exekutor tímto žádá orgán obce, v jehož obvodu bude dražba konána a v jehož obvodu má
povinný bydliště, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil do dne konání dražby způsobem v místě
obvyklým.
P o u č e n í:

Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné (§328b odst. 3 o.s.ř.).
Ve smyslu ustanovení § 17b odst. 1 Stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky, kancelářského řádu, může být listinný stejnopis vyhotoven za součinnosti
provozovatele poštovních služeb prostřednictvím tzv. hybridní pošty, a proto nemusí být
takto vyhotovená listina opatřena podpisem a otiskem úředního razítka soudního
exekutora. Dle ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu, 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 dle ust. §
16a kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Jičíně dne 21.10.2019
Mgr. Jaroslav Daněk
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
Mgr. Jaromírem Francem
Doručuje se:
A. Povinný - účastníci
HENYBAL s.r.o. v likvidaci, se sídlem Sekaninova 528, Hradec Králové PSČ 500 11, IČ:
27492222
B. Oprávněný – zástupci
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, se sídlem Kydlinovská ul. č.p. 1521, Hradec
Králové PSČ 501 52, IČ: 64811069
C. Obecnímu úřadu v místě dražby
D. Obecnímu úřadu v místě bydliště povinného
E. Zveřejní se na úřední desce soudního exekutora
F. Zveřejní se na webu soudního exekutor www.exekutor-jicin.cz

