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USNESENÍ

Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úradu Prerov, Komenského 38,
poverený provedením exekuce na základe usnesení, které vydal Okresní soud v Prostejove dne 3.10.2011,
c.j. 35EXE717/2011-16, kterým(i) byla narízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí:
platební rozkaz ze dne 21.7.2011, c.j. 6CI8612011-16 vydal Okresní soud v Prostejove k uspokojení
pohledávky oprávneného: Tereza Brixelová, Divišova 15, 79601 Prostejov, nar. 15.12.1982, proti
povinnému: David Majer, Olšany u Prostejova 50, 79814 Olšany u Prostejova, nar. 27.7.1981, v cástce 128
412,00 Kc s príslušenstvím, jakož i nákladu exekuce, jejichž výše se urcuje zvláštním rozhodnutím, vydává
tuto

d r a ž e b n í vy h I á š k u o o zná m e n í draž e b n í hor o k u

I.

Dražební rok se koná dne 19.10.2012 a bude zahájen v 08:00 hodin vareálu exekucních skladu v Prerove -
Cekyni, Zámecká ulice 230. =
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II.

Dražit se budou následující veci za tyto rozhodné ceny:

47 - kravata, rume druhy, 170 ks á 10200 Kc (budou se dražit v 17 dražebních položkách, 1 dražební
položka = 10ks ) iiiii

Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, ciní v souladu s ust. § 329 odst. 1 obcanského soudního rádu jednu
tretinu rozhodné ceny.

Veci budou draženy jednotlive.

Úhrada jistoty se nevyžaduje.
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III.

Pri rozvrhu podstaty se mohou oprávnený a ti, kdo do rízení pristoupili jako další oprávnení, a další veritelé
povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištených zadržovacím
nebo zástavním právem nebo zajištovacím prevodem práva, než pro které byl narízen výkon rozhodnutí
(exekuce), jestliže je prihlásí nejpozdeji do zahájení dražby, jestliže v prihlášce uvedou výši pohledávky a
jejího príslušenství a prokáží-li je príslušnými listinami. K prihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
príslušenství nebudou uvedeny, se neprihlíží.

IV.

Exekutor udelí príklep dražiteli, který uciní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit
a vec prevzít.

Poucení: Proti tomuto usnesení není prípustné odvolání. Tato dražební vyhláška není soudním
rozhodnutím (§ 328b odst. 3 o.s.r.)

V Prerove dne 11.10.2012

Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát
poveren soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou


