Číslo jednací: 120 EX 18227/16-50
v. s. oprávněný: 6202070231
č.j. oprávněný: 6202070231

USNESENÍ
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339
01 Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud Praha-východ, č.j. 27 EXE
2370/2016-10, ze dne 03.08.2016
spojeno dle § 37 EŘ dne 30.01.2017
s titulem 3 C 328/2016-26 na základě návrhu ze dne 01.12.2016, datum příchodu 01.12.2016 ,
proti povinnému:
na návrh oprávněného:

JANA VRZÁKOVÁ, Zápy 57, 25001, Zápy, nar.20.06.1991
AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným založená dle právních
předpisů Nizozemského království, Strawinskylaan 933/Wtc, 1077, XX
Amsterodam, IČ 34186049, zast. Mgr. Roman Pospiech, LL.M., advokát ,
Svobodova 136/9, 12800, Praha 2

Pro 90 304,69 Kč s příslušenstvím
vydává tuto

dražební vyhlášku
I. Dražba movitých věcí uvedených v bodě III. se koná dne 16.11.2017 v 09:00 hod., na adrese: JANA
VRZÁKOVÁ, Zápy 57, 25001, Zápy,
II. Zájemci o dražbu si mohou dražené movité věci prohlédnout na výše uvedeném místě téhož dne před
zahájením dražby, a to od 08:50 do 09:00 hod.
III. Předmětem dražby budou následující věci:
poř. č.1 souboru movitých věcí dražených jako celek: LCD TV PHILIPS, mikrovlnná trouba
ZELMAR, Playstation 3, Topinkovač SENCOR
rozhodná cena: 4.500,- Kč, nejnižší podání: 1.500,- Kč
IV. Složení jistoty pro dražbu movitých věcí pod bodem III. se nevyžaduje.
V. Podání se budou zvyšovat minimálně o 100,- Kč. Příklep se uděluje nejvyššímu podání se slovy potřetí.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Vydražitel je povinen nejvyšší podání zaplatit ihned v hotovosti, věc po dražbě převzít a odvézt. Náklady na
odvoz vydražených věcí jdou k tíži vydražitele.
VI. Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Nejvyšší podání je třeba zaplatit v hotovosti ihned
po udělení příklepu u exekutorského úřadu oproti potvrzení. Nezaplatí-li takto vydražitel nejvyšší podání,
soudní exekutor draží movitou věc znovu bez účasti tohoto vydražitele. V případě, učiní-li několik dražitelů
stejné nejvyšší podání, rozhodne soudní exekutor losem, kterému z dražitelů učiní příklep, pokud se
nedohodnou dražitelé jinak. Soudní exekutor upozorňuje, že je oprávněn přijmout v hotovosti platby
přesahující limit pro hotovostní platby dle zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, vydražitel
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tak musí zaplatit nejvyšší podání v jakékoliv výši ihned na místě, jinak soudní exekutor nařídí opětovnou
dražbu.
VII. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro
které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce
uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž
výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Klatovech, dne 12.10.2017
Otisk úředního razítka
____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Toman Václav Mgr.

JUDr.
Dalimil Mika

Digitálně podepsal JUDr. Dalimil Mika
DN: C=CZ,2.5.4.97=NTRCZ71238573,O=Exekutorský úřad
Klatovy\,JUDr. Dalimil Mika\,soudní
exekutor [IČ 71238573],OU=1,CN=JUDr.
Dalimil
Mika,SURNAME=Mika,GIVENNAME=Dal
imil,SERIALNUMBER=P148543
SN: 2229352
Datum: 12.10.2017 09:16

Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský 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.
___________________________________________________________________________________________________________
Za Beránkem 836,
podatelna@euk.cz
tel: 376310088,376324085
33901 Klatovy
www.euk.cz
fax: 376310086

