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č.j.: 041 EX 789/11-73

U s n e s e n í
Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket,
Zahradní 328, PSČ 357 33 na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření
soudního exekutora vydaného Okresním soudem v Sokolově dne 20.07.2011 č.j.
27Exe2971/2011-9 podle vykonatelného exekučního titulu: rozsudek Okresního soudu v
Sokolově, č.j. 20C310/2010-30 ze dne 05.04.2011, ve věci oprávněného: STEVISPOL
s.r.o., sídlem ČSA č.p. 140, Svatava, PSČ 357 03, IČ: 63507722, zast. zast. Mgr.
Ing. Miroslav Šipka, advokát, Jednoty 1628, P.O.Box 27, Sokolov, PSČ 356 01, proti
povinnému: Jan Mourek, bytem
Dolní Nivy č.p. 20, Dolní Nivy, PSČ 356 01, nar.
02.12.1977,IČ:73705551,k uspokojení peněžitého plnění oprávněného, jakož i
k úhradě nákladů exekuce, rozhodl
t a k t o :
I.
Termín
dražebního
jednání
stanovený
na
den
2.2.2020
v 10.00 hod usnesením o nařízení dražebního jednání ze dne 8.12.2020, č.j.
041 EX 789/11-71 se odročuje na den
5.3.2021 v 10.00 hod
II.

Prohlídka dražených věcí lze uskutečnit v den konání dražby od 09.30 hod do
10.00 hodin. Před zahájením dražby je dražitel povinen prokázat svoji
totožnost.

III.

Předmětem dražby jsou tyto movité věci.

Číslo
položky
1)

Popis věcí

Kytara

Cena
odhadní/rozhodná
v Kč

Nejnižší
podání
v Kč

15,-

5,-

2)
Odšťavovač zn. Philips
15,3)
Pánské náramkové hodinky zn.Sbao Qurtz
15,4)
Celkem
45,Všechny položky budou prodány jako soubor movitých věcí.

5,5,15,-

Všechny movité věci jsou používané a soudní exekutor neručí za
případné vady.
Cena odhadní/rozhodná byla v souladu s ustanovením § 328 o.s.ř.
Nejbližší podání činí jednu třetinu odhadní ceny.
Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.
IV.
Podání lze zvyšovat nejméně o 5,-Kč
V.
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, neučiní-li tak,
draží se věc znovu, bez jeho účasti.
VI.
Po zaplacení nejvyššího podání je vydražitel povinen vydražené
věci bez zbytečného odkladu převzít.
VII.
Nebylo zjištěno, že věci, které jsou předmětem dražby, byly
zastaveny, zadrženy nebo převedeny k zajišťování závazku povinného ve
prospěch jeho věřitele
VIII. 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
nejpozději před zahájením dražebního jednání.
IX.

Povinný a osoby uvedené v § 329, odst.1 OS5 nesmí dražit.

X.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení
přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele domáhat uspokojení
jiných
vymahatelných
pohledávek
nebo
pohledávek
zajištěných
zadržovacím nebo zástavním pávem 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 prokáže-li je příslušnými
listinami.
O d ů v o d n ě n í:
Z důvodu administrativní chyby, kdy byl špatně uveden rok konání dražby, rozhodl
soudní exekutor o odročení dražebního jednání a dražbu nařídil dle § 328b odst. 3
zák. č. 9/1963 Sb.na den 5.3.2021, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
usnesení.
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné [§ 202 odst.
1 písm. a) OSŘ].

Toto usnesení se doručuje: - pro movité věci
a)
povinnému,
b)
oprávněnému,
c)
manželce povinného,
d)
Městskému úřadu Loket,
e)
Obecní úřad dolní Nivy
f)
Úřední deska.
V Lokti, dne 01.02.2021
Za správnost vyhotovení:
Richard Dvorský
pověřený soudním exekutorem

Mgr. Miloš Dvořák, v.r.
soudní exekutor

podatelna@eusokolov.cz

a)
zast. Mgr. Ing Jiří Šipka, advokát, nar. 23.8.1961, IČ 66253535, Jednoty 1628, P:O:
BOX 27, PSČ 356 01 Sokolov+
b)
Jan Mourek, nar 2.12.1977, IČ 73705551, Dolní Nivy č.p.20, PSČ 356 01
c)
Marie Mourková, nar. 28.10.1979, Dolní Nivy č.p. 20, PSČ 356 01 Dolní Nivy
d)
Město Loket, IČ 00259489, T.G. Masaryka 1, PSČ 357 33 Loket
e)
Obec Dolní Nivy, IČ 00259306, Dolní Nivy č.p. 75, PSČ 356 01 Dolní Nivy

Není-li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím
služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí (ust. §17 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky –
kancelářský řád). Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto
dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat nebo v listinné podobě.

