
Č.j. 207 EXD 5/22-1

Oznámení o konání dražebního roku

Soudní exekutor JUDr. Jana Jarková, Exekutorského úřadu ve Zlíně, se sídlem Zlín, 2. května 2384, uzavřel
v rámci jiné činnosti soudního exekutora dle § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb. s osobou oprávněnou
disponovat s movitými věcmi, Městem Kroměříž, 00287351, se sídlem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, PSČ
767  01, dne  29.08.2022  smlouvu  o  prodeji  silničních  vozidel  v dražbě,  jejichž  prodej  byl  povolen
pravomocnými  rozhodnutími  příslušného  silničního  správního  orgánu  o  povolení  prodeje  silničního
motorového vozidla  dle ust. §19b odst. 3 zákona č.  13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“). 

Soudní exekutor JUDr. Jana Jarková, Exekutorského úřadu ve Zlíně, v rámci další činnosti dle § 76 odst. 2
zákona  č.  120/2001  Sb.  na  základě  uzavřené  smlouvy  o  prodeji  silničních  vozidel  v dražbě  ze  dne
29.08.2022 při provedení dražby silničních motorových  vozidel ve veřejné dražbě dle ust. §19b odst. 3
zákona  o  pozemních  komunikacích  postupuje  přiměřeně  podle  ustanovení  zákona  č.  120/2001  Sb.  a
vydává

d r a ž e b n í  v y h l á š k u  o  o z n á m e n í  d r a ž e b n í h o  r o k u

I. 
Dražební rok dražeb silničních motorových vozidel, jejichž prodej byl povolen pravomocnými rozhodnutími
příslušného silničního správního orgánu o povolení prodeje silničního motorového vozidla dle ust. §19b
odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., se koná dne 04.10.2022, v 10:00 hodin, v areálu Kroměřížských technických
služeb s.r.o., Kaplanova 2959, Kroměříž.

Dražit se budou jednotlivě níže identifikovaná silniční motorová vozidla za rozhodnou cenu /vyvolávací
cenu:

Vozidlo Platnost TP
do 

Číslo jednací , datum
vydání, právní moc

rozhodnutí
Městského úřadu Kroměříž

o povolení prodeje
silničního vozidla

Odhadní
cena/ks

(Kč)

Výše nejnižšího
podání/vyvolávací

cena/ks

(Kč)

1 Renault Clio,
barvy šedé – metal
RZ: 5J1 2496,
VIN VF1BB0T0F22657959

27.09.2015 MeUKM/099020/2021
22. listopadu 2021
18. 01. 2022

1.500,- 500,-

2 Škoda Felicia Combi
barvy červené – metal,
RZ: 3Z3 8141,
VIN TMBEFF654TO182407

18.12.2017 MeUKM/098965/2021
22. listopadu 2021
30. 12. 2021

1.500,- 500,-

3 Fiat Marea Weekend
barvy šedé – metal,
RZ: 2Z7 2714
VIN ZFA18500000207146

05.04.2019 MeUKM/098988/2021
22. listopadu 2021
15. 12. 2021

1.500,- 500,-

4 Škoda Felicia Combi
barvy červené – metal,
RZ: 4M2 9096
VIN TMBEHH653V0392990

25.08.2012 MeUKM/099008/2021
22. listopadu 2021
30. 12. 2021

1.500,- 500,-

5 Peugeot 205
barvy červené – základní,
RZ: SUI 2418
VIN VF3741A98G7038948

19.11.2017 MeUKM/099027/2021
22. listopadu 2021
07. 01. 2022

1.500,- 500,-



6 Opel Agila
barvy zeleno-žluto-světlá,
RZ: 5E5 3908
VIN W0L0HAF68YG047853,

05.09.2016 MeUKM/098975/2021
22. listopadu 2021
18. 01. 2022

4.500,- 1.500.-

7 Škoda Octavia
barvy šedé – metal,
RZ: 4Z9 3503
VIN TMBZZZ1U7V2008384

28.08.2017 MeUKM/099038/2021
22. listopadu 2021
18. 01. 2022.

1.500,- 500,-

8 Peugeot 308 SW
barvy černé, 
bez registrační značky,
VIN VF34H9HZH55190655

MeUKM/098980/2021
22. listopadu 2021
23. 12. 2021

6.000,- 2.000,-

9 Ford Focus
barvy černé,
RZ: 3Z0 9254
VIN WF0NXXGCDN3M31595

19.09.2017 MeUKM/099047/2021
22. listopadu 2021
18. 01. 2022

4.500,- 1.500,-

10 Škoda Octavia
barvy červené,
bez registrační značky i VIN kódu

MeUKM/098993/2021
22. listopadu 2021
23. 12. 2021

1.500,- 500,-

11 Ford Focus
barvy šedé - metal,
RZ: 7B3 9451
VIN WFOWXXGCDW7C51588

30.04.2014 MeUKM/099059/2021
22. listopadu 2021
19. 01. 2022

4.500,- 1.500,-

12 Ford Mondeo
barvy fialové - tmavé,
RZ: 5Z1 8234
VIN WF0AXXGBBATT21021

16.07.2017 MeUKM/099051/2021
22. listopadu 2021
18. 01. 2022

1.500,- 500,-

13 Škoda Felicia
barvy bílé,
RZ: 3Z4 8093
VIN TMBEEF613TO297889

11.06.2017 MeUKM/098971/2021
22. listopadu 2021
18. 01. 2022

Upozornění:
Vozidlo  zaniklo
v polopřevodu dle zákona
č.  239/2013  Sb.,  v  čl.  II,
bod 4 písm. b). 
Vydražitel  s vozidlem
nemůže jezdit na pozemní
komunikaci,  vozidlo  si
může  ponechat  na
součástky.  Není  nutné
převádět  vozidlo  na
registru vozidel.

1.200,- 400,-

14 Škoda Octavia
barvy červené - základní,
RZ: 4B9 8496
VIN TMBZZZ1U1W2035713

20.12.2019 MeUKM/098988/2021
19. dubna 2022
8. 6. 2022

1.500,- 500,-

II. 
Silniční  motorová vozidla budou  dražena jednotlivě,  od položky č.  1  k položce 14, kdy předpokládaná
odhadovaná doba dražby každého jednotlivého draženého silničního motorového vozidla činí 5 minut. 

Dražbu může provést i vykonavatel soudního exekutora. 

III. 
Prohlídka dražených silničních motorových vozidel se koná dne 04.10.2022 v době 09:15 - 09:45 hodin, v
areálu Kroměřížských technických služeb s.r.o., Kaplanova 2959, Kroměříž.



IV.

Registrace dražitele a přidělení dražebního čísla bude probíhat dne 04.10.2022 v době 09:45 - 09:55 hodin
před  zahájením dražby.  K zápisu  do  seznamu dražitelů  musí  být  u fyzických  osob  předložen  občanský
průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost osoby, v případě dražení za jiného, pak oprávnění k takovému
jednání.  V případě  obchodní  společnosti je  tato  povinna  prokázat  se  platným  výpisem  z  obchodního
rejstříku.  Po zahájení  dražebního jednání  již  není  možné se zapsat do seznam dražitelů a činit  podání
v dražbě. 

Osoby uvedené § 329 odst. 1 osř nesmí dražit. 

V.
Nejnižší  podání  je  stanoveno  k jednotlivým  draženým  položkám.  Nejnižší  podání/vyvolávací  cena
jednotlivých dražených položek činí jednu třetinu odhadní ceny každé jednotlivě dražené movité věci.  

Podání je možno zvyšovat minimálně o 100,- Kč.

 Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené movité
věci není omezena ustanoveními cenových předpisů.

VI. 
Složení dražební jistoty se nevyžaduje.

VII.
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, dokud nebylo učiněno podání vyšší.

Příklep bude udělen tomu  dražiteli,  který učiní  nejvyšší  podání.  Učinilo-li  více dražitelů stejné nejvyšší
podání, udělí soudní exekutor příklep nejprve tomu, komu svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné
koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který byl určen losem. 

VIII.
Vydražitel  musí  nejvyšší  podání  zaplatit  v hotovosti ihned po  skončení  dražby  v místě  konání  dražby;
neučiní-li tak, draží silniční motorové vozidlo znovu, bez jeho účasti znovu.

Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené movité
věci, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu a soudní exekutor vydá vydražiteli  na základě
žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené movité věci.

Přechodem vlastnictví na vydržitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci.

Soudní exekutor, ani navrhovatel dražby, neodpovídají za zjevné, ani skryté vady dražených movitých věcí. 

IX.
Vydražitel je povinen vydražené motorové vozidlo odvézt /nechat odtáhnout/ z místa konání dražby na své
náklady do dvou pracovních dnů ode dne konání  dražby.  Nebude-li  vydražené motorové vozidlo  včas
vydražitelem  převzato/odvezeno,  je  vydražitel  povinen  uhradit  navrhovateli  dražby  náklady  spojené
s úschovou vydraženého motorového vozidla ve výši 500,- Kč/den/vozidlo.

P o u č e n í:    Prot této dražební vyhlášce není odvolání přípustné. 

Ve Zlíně dne 01.09.2022
otisk razítka

                  JUDr. Jana Jarková
                   soudní exekutor, v.r.



Usnesení se doručuje:
- navrhovatel
- úřední deska soudního exekutora
- orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána (k vyvěšení na ÚD)
- orgán obce, v jejímž obvodu má  provozovatel vozidla bydliště (k vyvěšení na ÚD)

Poučení: 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. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 
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