
č. j. 9 E 58/2020-21 

shodu  s prvopisem potvrzuje: Jana Chvátalová   

 
USNESENÍ 

Okresní soud v Příbrami rozhodl vyšší soudní úřednicí Jitkou Polesnou ve věci výkonu 
rozhodnutí 

oprávněné:  Nezletilá Nella Vostárková, narozená 26. 11. 2004 
bytem Příbram II/449, 261 01 Příbram II 

                            zastoupená zákonnou zástupkyní, matkou Reginou Vostárkovou 
                            bytem tamtéž 
proti 
povinnému:  Karel Nemčok, narozený 14. 1. 1965 

bytem Žirovy 174, 262 25 Pičín 

pro: dlužné výživné 25 000 Kč 

takto: 
Soud vydává tuto  

dražební vyhlášku: 

I. Dražební jednání se nařizuje na den 17. 6. 2021 v 11:00 hodin na adrese Žirovy 174, 262 25 
Pičín. 

II. Draženy budou movité věci, a to 
samostatně 
poř. 
číslo 

popis věci                   ks rozhodná    
cena věci  

1. 
 
2.  
3.  
4.   
5.  
6. 
 
 
7.                                         

Televizor zn. LG, úhl. 124 
cm,  
Svářečka zn. GAMA, 220 V 
Bourací kladivo zn. BOSCH           
AKU vrtačka zn. MAKITA  
Notebook zn. Lenovo MS 50 
Sedací souprava ve tvaru 
„U“ béžová + konferenční 
stolek      
Obývací stěna, 4 části, buk     

   1 
 
   1 
   1 
   1 
   1  
   1 
 
 
   1                   

 9 000 Kč 
 
 4 500 Kč 
 6 000 Kč 
 3  000 Kč 
12 000 Kč 
12 000 Kč 
 
 
  9 000 Kč 
 

III. Nejnižší podání se stanoví takto: 

movitá věc pod pořadovým č. 1 – 3 000 Kč 
movitá věc pod pořadovým č. 2 – 1 500 Kč 
movitá věc pod pořadovým č. 3 – 2 000 Kč 
movitá věc pod pořadovým č. 4 – 1 000 Kč 
movitá věc pod pořadovým č. 5 – 4 000 Kč 
movitá věc pod pořadovým č. 6 – 4 000 Kč 
movitá věc pod pořadovým č. 7 – 3 000 Kč  
 

IV. Zaplacení jistoty se nevyžaduje. 

V. Oprávněná a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného se 
mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek 
zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než 
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pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby 
a jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokážou-li je 
příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího 
příslušenství, soud nebude přihlížet. 

VI. 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 
práva váznoucí na věci. 

Poučení: 
 

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Podle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. lze 
podat námitky, a to do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Okresnímu soudu 
v Příbrami. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách 
rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí bez jednání potvrdí nebo změní. Doručené 
rozhodnutí, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci.  
 
 
Příbram 20. května 2021 
 
Jitka Polesná, v.r.  
vyšší soudní úřednice 
 
 
Upozornění: V případě, že jste osobou s omezenou schopností pohybu, orientace či 
komunikace, dovolujeme si Vás požádat o sdělení této skutečnosti (např. telefonicky, e-mailem, 
datovou schránkou, atd.) ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Důvodem námi 
požadovaného sdělení je zajištění vyššího komfortu zdravotně handicapovaným osobám (např. 
sdělením našeho soudu o možnostech pohybu po budově soudu). 

 

 
 
 


		2021-05-20T14:44:21+0200
	Jana Chvátalová




