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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA  
 

Soudní exekutor JUDr. Josef Lavička, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 

02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Obvodního soudu pro Prahu 2 

ze dne 7.1.2022, č.j. 52 EXE 1385/2021-11, kterým byla nařízena exekuce podle 

vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 31.8.2021, č.j. 

14 C 119/2021-19, ve věci oprávněného: CAR MOTORS MB s.r.o., IČ: 27150232, se sídlem 

Koněvova 411, 130 00 Praha, právní zástupce Mgr. Leona Hartman, LL.M., advokát, se 

sídlem Vranovská čp. 45 / čo. 1, 614 00 Brno - Zábrdovice, proti povinnému: Dharma 

Consulting s.r.o., IČ: 05738725, se sídlem Varšavská 715, 120 00 Praha 2, k uspokojení 

pohledávky oprávněného, jakož i k úhradě nákladů exekuce, vydává toto oznámení 

o nařízení dražebního jednání -  

 

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. 
 

I. Dražební jednání se koná  

 

dne 15.8.2022 v 9:00 hod. 

 

na adrese Českobrodská 7/34, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy  

 

II. Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit dne 15.8.2022 od 8:45 do 8:55 hodin, 

na adrese Českobrodská 7/34, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy. 

 

III. Předmětem dražby jsou movité věci: 

 

 

číslo 

položky 

popis věci (souboru věcí) rozhodná cena 

v Kč 

nejnižší podání 

v Kč 

  1. Mercedes-Benz S320, RZ: 6AJ 1501, 

rok výroby 14.8.1998 

205 000,00 Kč 68 333,00 Kč 

 

 

Všechny movité věci jsou používané. 

 

 

Výbava:  

- bílý interiér, el. okna, automatická převodovka, rádio, klimatizace, parkovací 

senzory 

 

Poškození vozidla:  

- pravý zadní blatník odřený (promáčklina), vadná ovl. jednotka v LP dveřích, únik 

vody z chladiče 

 

 

IV.     Nebylo zjištěno, že věci, které jsou předmětem dražby byly zastaveny, zadrženy 

nebo převedeny k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho věřitele. 

 

V. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k draženým věcem zástavní právo, 

zadržovací právo nebo v jehož prospěch byla věc převedena k zajištění závazku 

povinného, aby takové právo prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před 

zahájením dražebního jednání.  

 

VI. Povinný a osoby uvedené v § 329, odst.1 OSŘ nesmí dražit. 

 

VII. Soudní exekutor upozorňuje, že 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 byl nařízen výkon rozhodnutí, 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. 

 

 

 

P o u č e n í : Dražební vyhláška není rozhodnutím soudního exekutora, proto proti ní 

není odvolání přípustné [§ 328b odst. 3 OSŘ, ve spojení s § 52 odst. 

1 a 2 EŘ]. 

 

Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání 

vyšší.  

 

Soudní exekutor udělí příklep vydražiteli, který učiní nejvyšší 

podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc odebrat. 

Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací 

práva a další závady váznoucí na věci. 

 

 
 

V Chebu dne 12.7.2022 

 

 

„otisk úředního razítka“ 

 

  

 

 JUDr. Josef Lavička, v.r. 

 soudní exekutor 

 
Za správnost vyhotovení: Milada Maxová 

Z pověření soudního exekutora 

JUDr. Josefa Lavičky 
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