
Č. j. 170 EX 320/19-5 

U s n e s e n í  

Soudní exekutor. Iva Vychopňová, Exekutorský úřad v Benešově, se sídlem Jiráskova 2042. 256 

01 Benešov, na návrh Mgr. Martiny Šmajstrlové, notáře s adresou kanceláře Tábor, Palackého 

357/5, soudní komisař pověřený Okresním soudu v Táboře ve věci projednání dědictví po Petru 

Pouchlém, posledně bytem Mladá Vožice, Žižkovo náměstí čp. 80, zemřelém 13. 5. 2013,  

rozhodl takto: 

Soudní exekutor vydává tuto 

d r a ž e b n í  v y h l á š k u  

I. Dražební jednání se nařizuje na den 25. února 2020 v 10:00 hodin na adrese: Městský úřad 

Mladá Vožice, Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80. 

II. Dražit se budou tyto věci: 

Pořadové 

číslo 

Věc Odhadní cena 

v Kč 

Nejnižší podání 

v Kč 

1 soubor movitých věcí: 

vysavač zn. DOMO      

pračka zn.  ZANUSSI    

ventilátor FUBRO       

horkovzdušný fukar DOMO     

televize zn. SENCOR (malá)   

dvě vysoké šatní skříně světlé barvy, 

dvoudvéřové, cca 80 x 170 cm     

botník světlé barvy, dvoudvéřový, cca 80 x 100 

cm     

kovový stojací sušák na prádlo    

2 ks stropních svítidel     

2 koberce malé červené s modrým a bílým 

vzorem    

4 ks kancelářské židle na kolečkách, 

koženkové    

jednodvéřová šatní skříň s nástavcem (světlá)      

dřevěná šatní skříň ve světlé barvě   

obývací stěna světlá (buk) – dvě vysoké skříně 

s policemi (jedna částečně prosklená), mezi 

nimi televizní skříňka se zásuvkou a nad ní 

police, navazuje skříňka s policemi a 

jednodvířková skříňka, celková délka 1,5 – 3 

metry       

nízká skříňka s pěti šuplíky světlé barvy  

vyšší stolek rozkládací (světlé dřevo, umakart)    

dřevěný konferenční stolek do obývacího 

pokoje hnědé barvy    

dřevěná stolička    

drátěná polička na kolečkách     

10.110,- Kč 3.370,- Kč 



velký červený koberec s modrým a bílým 

vzorem          

celočalouněná dvoulůžková postel šedočerné 

barvy s kovovými nohami s polštáři   

taburet šedočerné barvy k posteli    

deky, povlečení   

3 ks dřevěných polic na zeď s kovovou 

konstrukcí         

drobnosti ze stěny – sklo, krabičky, kovová 

placatice    

ozdoby na zdi - motýli ve skle       

obrázky v rámech    

dřevěné turistické značky a obrázky   

švýcarské zvonce   

vlaječky    

pistole stříbrná s dřevěnou rukojetí (kolt velký) 

– ME RANGER, 9,5 mm + krabička s náboji  

pistole stříbrná s plastovou rukojetí 

S.M.0,6:1.357 (kolt malý)  

2 keramické půllitry  

3 dřevěné půllitry        

sada dlát v dřevěné kazetě (nové, nepoužité)  

vypalovačka na dřevo     

dřevěné březové štítky    

pracovní nářadí  

velký černý kufr   

digitální hodiny    

zelený budík se světlým displejem     

ozdobná klec na ptáky (ze dřeva a drátů)    

ozdobné sošky a svícen (keramika, dřevo)   

knihy, časopisy, papírové doklady, fotografie   

5 ks obrázků v rámech           

kufr hnědé barvy s kuchyňskými noži zn. 

STAHLHAUS s.g. (nové, nepoužité)    

2 soubor movitých věcí: 

oblečení, prádlo, obuv 

maskáčová bunda 

trempský pásek s přezkou 

turistický spacák, turistický batoh zn. Mitwoch 

zálesácké nože 

starší nefunkční mobilní telefon 

peněženka (bez hotovosti)  

800,- Kč 267,- Kč 

3 soubor movitých věcí: 
vodítko na psa 

cívka s prodlužovacím kabelem černé barvy 

prodlužovací kabel bílé barvy s pěti zásuvkami 

kožené spletené lanko hnědé barvy 

celodřevěná krabička s kabelem šedé barvy 

umělohmotný kabel v konektory na jednom 

konci a se svorkovnicí na druhém konci 

žehlička černé barvy s přívodním kabelem 

500,- Kč 167,- Kč 



prodlužovací kabel bílé barvy 

plachta modré barvy 

prsten z bílého kovu s tepanými spirálami 

prsten z bílého kovu – copánkovitý vzor 

prsten z bílého kovu – hladký, 

 

Věci určené k dražbě je možno si prohlédnout v místě konání dražby v den dražby v době od 9:30 

do 10:00. 

III. Věci uvedené pod bodem II. se budou dražit samostatně. Soudní exekutor upozorňuje, že při 

rozvrhu podstaty se mohou oprávnění, ti, kteří do řízení přistupují jako další oprávnění a další 

věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek anebo pohledávek zajištěných 

zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva než pro které byla 

exekuce nařízena, 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, nebude přihlíženo. 

IV. Podání se budou zvyšovat o 10,- Kč s tím, že v průběhu dražby může být výše minimálního 

příhozu zvýšena. 

V. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Dražitelé jsou vázáni 

svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. 

VI. Nestanovuje povinnost složit dražební jistotu. 

VII. Vydražitel musí nejvyšší podání, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro 

platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, zaplatit ihned; neučiní-li tak, draží se věc 

znovu bez jeho účasti. Nejvyšší podání přesahující částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro 

platbu v hotovosti, musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do 7 dnů od udělení příklepu, 

jinak soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu. Při dražbě movité věci musí vydražitel věc po 

zaplacení nejvyššího podání ihned převzít. 

VIII. 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. 

Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

V Benešově dne 24. 1. 2020 

JUDr. Iva Vychopňová 

soudní exekutor 
Za správnost vyhotovení:  

JUDr. Jana Táborská,  

zaměstnanec pověřený soudním exekutorem 
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