D R A Ž E B N Í  V Y H L Á Š K A 
o provedení dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.


Dražebník:
DRAŽBY CZ s.r.o. 
sídlo U Nisy 661/20, 466 01  Jablonec nad Nisou,  IČ: 25414801
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 16597
                  tel: 602 505 837,           e mail: drazby@drazbycz.cz
Datum a čas dražby:
21. května 2012
12. 00 hod.
Místo provedení:
 Městský úřad Cvikov, Nám. Osvobození 63

Označení a popis předmětu dražby: 


zbraň
Pistole  samonabíjecí  Heckler  Koch . model HK USP C ráže 9 mm Para,
r. v. 2000 se zkušební značkou 
Výrobní 
Číslo
24-066958,


Jedná se o zpeněžení dědictví po Dagmar SALICHOVÉ,  nar. 31.3.1965, posledně bytem Josefův Důl, Dolní Maxov 231, zemřelé 31.3.2007, které z pověření Okresního soudu v Jablonci na Nisou navrhl v souladu s ustanovením § 17, odst. 4) ZVD  a  § 175u, odst. 1 Občanského soudního řádu soudní komisař – notář  JUDr. Jiří Škorpík. 


Označení příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích:

Předmět dražby není zatížen žádnými právy ani závazky.

Nejnižší podání:
    1.000,-Kč
Cena zjištěná: 
2.000,-Kč
Dražební jistota:
Není požadována
Minimální příhoz: 
    500,- Kč 


Zvláštní požadavky kladené na účastníka dražby:

Vzhledem k charakteru předmětu dražby může být účastníkem dražby pouze osoba, která může zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet, nebo nosit ji, na základě povolení oprávněného orgánu státní správy- Policie ČR. 
Nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. 
Oprávnění být účastníkem dražby je účastník dražby povinen prokázat dražebníkovi před zapsáním do seznamu účastníků dražby zbrojním průkazem nebo zbrojní licencí. 

Způsob úhrady ceny dosažené vydražením:
Není-li cena dosažená vydražením vyšší než 200.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby dražebníkovi. Cenu převyšující částku 200.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit do 10 dnů od skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením převyšující částku 500.000,- Kč je vydražitel povinen uhradit do 10 dnů od skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením lze uhradit vkladem nebo převodem na účet dražebníka číslo účtu 305249923/0300, nelze ji uhradit započtením ani platební kartou. Platba směnkou je nepřípustná.
Neuhradí-li vydražitel stanoveným způsobem cenu dosaženou vydražením, jde o zmaření dražby a vydražitel, který takto zmařil dražbu, nenabývá vlastnictví předmětu dražby vydraženého ve zmařené dražbě. Současně je povinen uhradit náklady zmařené dražby a náklady opakované dražby.
Datum a čas konání  prohlídky předmětu dražby:

	27. 4. 2012 oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál a střeliva P ČR Liberec, přízemí budovy PČR Liberec,  roh ulic U Opatrovny  Milady Horákové Liberec.


Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli:

Listiny, které osvědčují vlastnictví budou předány vydražiteli podle podmínek stanovených v § 32 zákona o veřejných dražbách po úhradě ceny dosažené vydražením.
Vydražená zbraň budě vydána osobě oprávněné držet zbraň – vydražiteli a to na základě povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B a předložení listin osvědčujících nabytí vlastnictví předmětu dražby vydražením, Oddělením pro zbraně a bezpečnostní materiál P ČR v Liberci, na pracovišti v budově  P ČR ( roh ulic U opatrovny a Milady Horákové v Liberci)  v úřední den a předem sjednanou dobu. 


V Jablonci nad Nisou dne 24. dubna 2012.



                  dražebník:

DRAŽBY CZ s.r.o.
JUDr. Jaroslav Klokočník 
jednatel


