
č.j.: 174 EX 356/17-59
č.o.: 

USNESENÍ

Soudní exekutor  Mgr. Dušan Šnaider,  Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, pověřený provedením 
exekuce  na  základě:  pověření  Obvodní  soud  pro  Prahu  6,  č.j.  34  EXE 2125/2017-11,  ze  dne 
08.08.2017,  vydaného na základě  vykonatelného  rozhodnutí  –  rozsudek č.j.  21 C 147/2015-90, 
který vydal Obvodní soud pro Prahu 6 dne 23.08.2016 a který se stal pravomocným dne 30.09.2016 
a vykonatelným dne 04.10.2016, rozhodl ve věci exekuce ve prospěch oprávněného: MOTOTECH 
REAL,  a.s.,  Bavorská  856/14,  15500,  Praha,  IČ  08733171,  zast.  obecným zmocněncem JUDr. 
Marcela  Megerová,  obecný  zmocněnec,  Koněvova  118,  13000,  Praha  ,  nar.13.03.1957,  proti 
povinnému:  JJJ  Automobile,  s.r.o.,  Čistovická  250/9,  16300,  Praha,  IČ  24297291,  o vymožení 
povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce 

t a k t o :

I.  Soudní exekutor oznamuje v souladu s ustanovením § 328b odst.3  zák.č.99/1963 Sb. (dále jen 
o.s.ř), v platném znění,  d r a ž e b n í   r o k. Dražba movitých věcí povinného, sepsaných při provádění 
exekuce, se koná dne 1.7. 2021 na adrese Bavorská 856/14, Praha 5, budova Mototech Real a.s., 1.patro  
administrativní budovy v 10.00 hodin.  

II. Předmětem dražby jsou tyto sepsané movité věci ve vlastnictví povinného, jejichž cena 
byla stanovena 

- ve smyslu § 328 o.s.ř. vykonavatelem soudního exekutora.  

Položka č. Popis movité věci 
Pneumatiky
Kancelářské křeslo
Propan-butan lahve – 2kg
Skříň hnědá
Radiostanice RB
Žárovky Panasonic
Světla na auto + doplňky
Topné těleso
Gauč
krejčovská panna 
tiskárna
stůl
Stůl starožitný
Krabice – diagnostika + vrtáky
Vysavač Karcher
Skříňka
Sekačka na trávu
Hever
Přilba na moto
Značka zákaz zastavení
Vysavač Electronic
Pneumatika

Pokud Vám byl  tento dokument  doručen bez  otisku razítka a  bez podpisu,  jedná se  o dokument  doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský 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.



Lednice Electrolux
Kufr kovový
Krabic – boty – lodičky
Kryt na auto 
Koberec – poškozený
Police
Reflektor
Přímotop
Kopírka
Diaprojektor
Lustr
Scaner
Stůl kulatý
Bar na vodu + 8xkanystr
Krabic – obuv – kozačky
Krabic – oblečení – klobouky, saka
Lopata na sníh
Skříň + skříňka
Stoleček malý
Šuplík
Krabice – oblečení
Gril + čerpadlo
Odpadkový koš
Hasicí přístroj
Krabice – nádobí + šanony
Krabice – kabely
Lampa
Krabice alkohol
Krabice ramínka
skříň prosklená
Stůl psací
Skříňka
Hifi věž
Box na motorky
Čerpadlo
Židle
Obraz
Držák na šaty
Skleněná deska + vitrína
Krabice – PC desky
Hliníkové pláty
Stojan
Deska potažená zátěžovým kobercem
Stůl
Pojízdný stolek servírovací
Sud
Stolní lampička

Pokud Vám byl  tento dokument  doručen bez  otisku razítka a  bez podpisu,  jedná se  o dokument  doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský 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.



III. Rozhodná cena věcí je: 6 000,- Kč
IV. Výše nejnižšího podání je: 2 000,k-Kč
V. Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.
VI.  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 
byla nařízena exekuce, 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.

VII. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, nepřesahuje-li částku stanovenou jako 
nejvyšší možnou platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu. Pokud tak neučiní, draží se 
věc znovu bez jeho účasti.

P o u č e n í: Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout v den a  místě konání dražby od 
9.00 hodin. Soudní exekutor,  zaměstnanci  soudního exekutora,  povinný nesmějí  dražit.  Nejnižší 
podání  činí  jednu  třetinu  odhadní  ceny.  Dražitelé  jsou  vázáni  svými  podáními,  pokud  nebylo 
učiněno  podání  vyšší.  Soudní  exekutor  udělí  příklep  dražiteli,  který  učiní  nejvyšší  podání. 
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, neučiní – li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.

V Praze dne 25.3.2021 
otisk úředního razítka

Mgr. Dušan Šnaider, v.r.
soudní exekutor

Za správnost:
Vladimíra Ondráčková

Pokud Vám byl  tento dokument  doručen bez  otisku razítka a  bez podpisu,  jedná se  o dokument  doručovaný prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský 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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