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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket,
Sportovní 562, PSČ 357 33 na základě
usnesení o nařízení exekuce a pověření
soudního exekutora
vydaného Okresním soudem v Blansku dne 23.11.2006 č.j.
9Nc1682/2006-5 podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Městského soudu
v Praze č.j. 47Sm124/2006-8 ze dne 23.05.2006 k vymožení povinnosti povinného
Pavel Švancara, bytem Horní náměstí č.p. 157, Lysice,
dat. nar.: 25.05.1976
zaplatit oprávněnému Miroslav Kudláček, bytem Antonína Dvořáka 2135/4, Jablonec
nad Nisou, IČ: 10420223,
dat. nar.: 07.03.1949, práv. zast. advokátem JUDr.
Petr Hromek, Ph.D., advokát, se sídlem Vinohradská 34/30, Praha, PSČ: 120 00,
IČ: 45508798 pohledávku v částce 1.760.000,- Kč s přísl., náklady oprávněného
a náklady exekuce, vydává toto usnesení o nařízení dražebního jednání -

DRAŽEBNÍ

VYHLÁŠKU

I. Dražební jednání se koná dne 13.12.2022 v 11:10 hodin na adrese:
Loket, Zahradní 328, PSČ 357 33.
II.
Prohlídku dražených věcí lze uskutečnit v den konání dražby
od 11:00 do 11:05 hodin. Před zahájením dražby je dražitel povinen
prokázat svoji totožnost.
III.
Číslo
položky

Předmětem dražby jsou tyto věci movité:
Popis věcí

Cena
odhadní/rozhodná
v Kč

Televizor zn. OVP
Radio s CD zn. Luxtronic
Videorecorder zn. Sony bez dálkového
ovládaní
Celek
Soubor movitých věcí
30,Všechny položky budou prodány jako soubor movitých věcí.

Nejnižší
podání v
Kč

1)
2)
3)

10,-

Všechny movité věci jsou používané a soudní exekutor neručí za případné
vady.
Cena odhadní/rozhodná byla v souladu s ustanovením § 328 o.s.ř.
Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní ceny.
Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.
IV.

Podání lze zvyšovat nejméně o 5,-Kč.

V. Vydražitel musí nejvyšší podání
draží se věc znovu, bez jeho účasti.

ihned

zaplatit;

neučiní-li

tak,

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 zajištění 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
soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního jednání.
IX.

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

X. 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.
Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný [§ 328b odst.
3 OSŘ].
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.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude
uvedena, se nepřihlíží.
Toto usnesení se posílá:
1)
oprávněnému
2)
povinnému
3)
manželce povinného
4)
Městský úřad Loket
5)
Obecní úřad Lysice
6)
úřední deska EÚ Sokolov
V Lokti dne 24.10.2022
Za správnost vyhotovení:
Kristýna Kratochvílová
pověřená soudním exekutorem

Mgr. Miloš Dvořák, v.r.
soudní exekutor

podatelna@eusokolov.cz

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.

