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[l:~' ';;'fmr. Marcel Smékal, soudní exekutorOS1 EX S30s0/11~064 Pry.-- Exekutorský úrad Praha - východ
se sídlem Michelská 1326/62, 14000 Praha 4

tel: +420236034034
fax: +420 236 034 000
úrední hodiny: Po, St, Ct 9 - 12 hod., 13 - 16 hod

mail: urad@exsmekal.cz
www.exsmekal.cz

Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úrad Praha - východ, se sídlem Michelská
1326/62, 140 00 Praha 4 - Praha 4 poverený provedením exekuce na základe usnesení Okresního soudu v
Prostejove ze dne 20.2.2012, c.j. 28 EXE 1437/2011-14, které nabylo právní moci dne 3.4.2012, ketrým byla
narízena exekuce podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 c. j. 53 C 100/2011-21 ze dne
17.8.2011, který nabyl právní moci dne 19.10.2011, vykonatelného dne 22.10.2011

ve veci

oprávneného:
Ceský inkasní kapitál, a.s., Václavské námestí cp.808 / co.66, 110 00 Praha - Praha 1 , IC:

27646751, práv. zast. JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Vyskocilova 1326/5, 14000 Praha
4

proti
povinnému:

Ludek Navrátil, bytem Ol§any u Prostejova 176, OI§any u Prostejova 798 14, nar. 1.9.1951

vydal tuto
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU:

I.

Dražební jednání movitých vecí zabavených na základe exekucního príkazu c.j. 081 EX 53080/11-047 ze dne
10.05.2012 se koná dne 7.12.2012 v 09:00 hodin na adrese: Buk 19, PSC: 751 21.

II.

Dražit se budou následující movité veci za uvedené nejnižší podání:

c.l, popis: btv panasonic, ks: l,rozhodná cena 2100 Kc, nejnižší podání 700 Kc

III.

Nejnižší podání ciní v souladu s ustanovením § 329 odst. 2 zákona C. 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, ve
znení pozdejších predpisu, ve spojení s ustanovením § 52 zákona C. 120/2001 Sb., exekucní rád, ve znení pozdejších
predpisu, jednu tretinu rozhodné ceny.

IV.

K uvedené dražbe movitých vecí se nevyžaduje zaplacení jistoty.

V.

Soudní exekutor udelí príklep dražiteli, který uciní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned
zaplatit a následne si prevzít vydražené movité veci. Zaplatí-Ii vydražitel nejvyšší podání rádne a vcas, prejde na
vydražitele vlastnické právo k vydražené veci anebo souboru vecí, a to s právními úcinky k okamžiku udelení
príklepu. Prechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na veci.



VI.

Pri rozvrhu podstaty se mohou oprávnený, ti, kdo do rízení pristoupili jako další oprávnení, a další veritelé
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištených zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajištovacím prevodem práva, než pro které byl narízen výkon rozhodnutí, jestliže je prihlásí nejpozdeji
do zahájení dražby. V prihlášce musí uvést výši pohledávky a jejího príslušenství a toto prokázat príslušnými
listinami. K prihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího príslušenství nebude uvedena, se neprihlíží.

VII.

Zápis do seznamu dražitelu a pridelení dražebního císla bude probíhat v den konání dražby v míste dražby v
dobe od 08:00 do zahájení dražby. K zápisu do seznamu dražitelu musí být predložen obcanský prukaz ci jiný doklad
osvedcující totožnost osoby a vyžaduje se složení vratné kauce na dražební císlo ve výši 100 Kc. Po zahájení
dražebního jednání jíž není možné se zapsat do seznamu dražitelu a tedy cinit podání v dražbe.

VIII.

Movité veci urcené k dražbe je možno si prohlédnout v den konání dražby v míste dražby v dobe od 08:00
hod do zahájení dražby.

lX.

Jsou-li predmetem dražby movité veci, které jsou elektronickými nosici dat, upozornuje exekutor povinného,
že pokud se nedostaví do skladu exekutora, kde mu bude umožneno si data stáhnout, budou tyto jeden týden pred
dražbou nenávratne smazána. Pro stažení dat je nutné si na tel. c. 236034034 domluvit schuzku.

x.

Exekutor, zamestnanci exekutora, povinný a manžel povinného nemohou dražit.

p o u e e nf: Proti této dražební vyhlášce není odvolání prípustné.

V Praze dne 7.11.2012

JUDr. Marcel Smékal, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Petr Rytina

Dorucuje se:
- povinnému
- oprávnenému
- orgánu obce, v jejímž obvodubudc;: dražba konána
- orgánu obce, v jejímž obvodu má povinný bydlište


