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Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Ambrožová. 

USNESENÍ 
 

Okresní soud v Pardubicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Věrou Loubovou ve věci výkonu 
rozhodnutí  

oprávněného: Statutární město Pardubice, IČ 00274046 
 se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21  Pardubice 
 č. j. MmP/37191/2021/KT/OP 
proti 
povinnému: Mária Dastychová, narozená 20. 5. 1940 
 bytem Ohrazenická 163, 530 09  Pardubice 

o nařízení prodeje movitých věcí z vyklizení bytu 

 

takto: 

Soud vydává tuto dražební vyhlášku: 

I. Dražební jednání se nařizuje na den 22. června 2022 v 9.00 hodin na adrese 
Sokolovská 2342, 530 02  Pardubice. 

         Prohlídka dražených věcí proběhne na adrese Sokolovská 2342, 530 02  Pardubice 
od 8.50 do 9.00 hodin, vlastní dražba začne v 9.00 hodin.      
 

II. Draženy budou movité věci, a to 

Pořadové číslo  popis                                               rozhodná cena          nejnižší podání 

  1) papírová krabice – plnička cigaret,                                          30 Kč                   10 Kč 

      rychlovarná konvice, keramika, vánoční stromek umělý,  

      lustr hnědý – část sklo,  

      batoh s obsahem – bunda, aj.  

      (vše poškozené, staré, opotřebované) 

         2) papírová krabice – keramika (poškozené, opotřebované)        30 Kč                  10 Kč 

         3) černý dipl. kufřík (poškozený)                                                  30 Kč                  10 Kč 

         4) miniždímačka zn. Alaska (poškozená)                                      30 Kč                  10 Kč 

         5) 2 ks kovové židličky (poškozené)                                             30 Kč                  10 Kč 

         6) ruční mechanický kartáč                                                           30 Kč                  10 Kč 

         7) plechová krabice – elektr. dráty, nářadí (poškozené)                30 Kč                  10 Kč 

         8) papírová krabice – šroubky, kovové součástky (poškozené)     30 Kč                  10 Kč 

         9) papírová krabice – obsah knihy – různý žánr                            30 Kč                  10 Kč 

       10) papírová krabice – různé (poškozené)                                       30 Kč                  10 Kč 

       11) papírová krabice – různé opotřebované věci                             30 Kč                   10 Kč 

       12) peřiňák (poškozený)                                                                  30 Kč                   10 Kč 
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       13) postel, 3 matrace                                                          30 Kč                 10 Kč 

       14) TV – SHARP, plazma, úhlopříčka 82 cm                     90 Kč                 30 Kč 

       15) DVD přehrávač zn. ECG                                             60 Kč                 20 Kč 

     16) sekretář (poškozený)                                                     30 Kč                 10 Kč                                           

     17) lustr bílý, 3 žárovky                                                       30 Kč                10 Kč 

     18) pračka zn. LG                                                                90 Kč                30 Kč 
 

       19) ždímačka – nezj. zn. (poškozená)                                  30 Kč                10 Kč 

       20) model plachetnice, cca 30 cm                                        90 Kč                30 Kč 

       21) obraz – „mořské pobřeží“, cca 25 x 25 cm                     90 Kč                30 Kč 

       22) obraz – „Praha“, cca 30 x 30 cm                                    90 Kč                30 Kč 

       23) papírová krabice – různé opotřebované věci                  30 Kč                10 Kč 

       24) sekretář (poškozený)                                                       30 Kč               10 Kč 

       25) papírová krabice – různé opotřebované věci                   30 Kč               10 Kč 

       26) kovová židlička – 2 ks – šedý podsedák (poškozené)      30 Kč               10 Kč 

 
III. Zaplacení jistoty se nevyžaduje. 

IV. Oprávněný 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 
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. 

V. 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. 

 

Pardubice 18. května 2022 

 
Věra Loubová v. r. 
vyšší soudní úřednice 
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