Exekutorský úřad Praha 3, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 – Zličín
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č.j. 144 EX 1719/11-41

Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155
21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu
Krajského soudu v Plzni č.j. 48 Cm 407/2010-15 ze dne 27.12.2010 (exekuční titul) a na základě usnesení
Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 01.04.2011 č.j. 57 EXE 423/2011-10 ve prospěch
oprávněného:
David Mencl
bytem Ke Křižovatce 466, Zruč-Senec, 330 08 , dat.nar. 23.12.1972
práv.zast. JUDr. Hana Kapitánová, advokát, Sady 5. května 36, Plzeň, 301 12
proti
povinnému:
Libor Mazur
bytem Bílov 10, Bílov, 743 01, dat.nar. 28.11.1983
pro 788.411,- Kč s přísl.,
vydává t u t o :

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
I. Dražba movitých věcí se koná dne 21.09.2011 ve 13.30 hod., v sídle Exekutorského úřadu Praha 3, na adrese
Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín.
Zájemci o dražbu si mohou dražené movité věci prohlédnout ve skladu movitých věcí Exekutorského úřadu
Praha 3, na adrese Rybníčky 59, 339 01 Klatovy, a to dne 16.09.2011 od 9.30 do 10.00 hod.
II. Předmětem dražby budou následující věci:
poř. č. 10, věc: notebook acer ( poškozený)
rozhodná cena: 300,- Kč, nejnižší podání: 100,- Kč,
zaplacení jistoty se nevyžaduje
poř. č. 16, věc: dvd pioneer (bez ovladače)
rozhodná cena: 30,- Kč, nejnižší podání: 10,- Kč,
zaplacení jistoty se nevyžaduje
soubor výše uvedených věcí
rozhodná cena: 330,- Kč, nejnižší podání: 110,- Kč,
zaplacení jistoty se nevyžaduje
Dražební pořadová čísla jsou shodná s běžnými čísly v soupisu.
III. Předmět dražby bude dražen jako soubor věcí. Nenajde-li se dražitel pro soubor věcí nebo nebude-li
možno předmět dražby dražit jako soubor věcí, budou věci, které jsou předmětem dražby, draženy
samostatně.
IV. Soudní exekutor u p o z o r ň u j e , že 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, a poučení, že k přihláškám, v nichž výše
pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f OSŘ se
použijí přiměřeně.
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V. Soudní exekutor v y z ý v á každého, kdo má právo, které nepřipouští, aby je uplatnil u soudního exekutora
(§ 68 EŘ), popř. u soudu (§ 267 OSŘ), a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději
před zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo.
VI. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci
(souboru věcí) není omezena ustanoveními cenových předpisů. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který
učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno vyšší přípustné podání,
rozhodne exekutor losem, komu udělí příklep. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit (nepřesahuje-li
částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zák.č. 254/2004 Sb.), neučiní-li tak, draží
se věc znovu bez jeho účasti.
VII. Vlastnické právo k vydražené věci (souboru věcí) přechází na vydražitele udělením příklepu a řádným a
včasným zaplacením nejvyššího podání. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací
práva a další závady váznoucí na věci (§ 329 odst. 7 OSŘ). Vydražitel je povinen do tří dnů od nabytí
vlastnického práva vydraženou věc (soubor věcí) ve skladu movitých věcí Exekutorského úřadu Praha 3, na
adrese Rybníčky 59, 339 01 Klatovy převzít a odvézt. Náklady na odvoz vydražených věcí jdou k tíži
vydražitele.
Poučení: Proti dražební vyhlášce n e n í opravný prostředek přípustný. Dražební vyhláška není
rozhodnutím.
V Praze dne 22.07.2011
Úřední otisk razítka

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Monika Šejnohová, pověřená soudním exekutorem

