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USNESENÍ

Soudní exekutor JUDr' Ivo Erbert, Exekutorsloý uřad Praha _ ýchod se sídlem Velebradská 854122,Praha 3, PSČ 130
00, pověřený usnesenímokresního soudu vBřeclavi ze dne 30.5.20|2,čj.4l D l118/2006-182,provedenímdražby
movitévěci podle $ 76 odst. 2 ex. řádu v riímci likvidace dědictvípo zůstavitelce:Andrea Dudášová,nar. 10.3.1983.
r.č.8353l0/4067' posledněbytem Klentice 132, zemř. dne 7.8.2006,

vydává tuto

DRAŽEBNÍvYHLÁŠru:
I.Soudníexekutor omamuje v souladu s ustanovením$ 328b odst. 3 zzk. č.9911963Sb', občanshýsoudní
ř á d ( o . s . ř . )z a p o u Ž i t í$ 7 6 o d s t . 2 a $ 5 2 o d s t .l e x . ř á d u d r a ž e b n í
rok.Dražbamoviýchvěcí
zůstavitele vrámci likvidace dědicťvíse koná dne 25.7.2012 na adrese Hlavní 238" Lázrrě Toušeň.
od 10.30hodin.
Il.Předmětem ďraŽby je movitá věc ve vlastnictví zůstavitele, jejiŽ cena byla stanovena ve smyslu 328
$
o.s.ř' soudnímexekutorem:
položkač.1:
1 ks osobní automobil
WF'OBXXWPRBVPT4OOS.
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1,3 EFI,

rok

vyroby

199,|, červené barvy, Rz

rozhodná cena:9.000,-Kč
vyvolávací cena: 3.000,. Kč

lB75039,

VIN

}

Ill'Rozhodná cena movité věci činí9.000,- Kč. Nejnižšípodríníčiní3.000,- Kč. Podríníje moŽré zvyšovat
o částkuneiméněl00.. Kč.
,;
Poučení:
Proti tomuto usnesenínení odvolání přípustné$ 202 odst. 2 písm. a) o.s.ř.
Movité věci určenék dražběje možro prohlédnout ďne 25.7.2012 na adrese Hlavní 238,Lázrň Toušeň, (provozorma
CAR AUKCE s.r.o.,býv' areál PREFA - Kabelín, Zápy) od 10.00-10.30hodin.
Soudní exekutor a zaměstnanci soudního exekutora nesmí dražit'
Nejnižšípodání činíjednu třetinu odhadní ceny. Dražiteléjsou vázáni srnýmípodáními, pokud neby|o učiněnopodání
vyšší.Soudní exekutor udělí příklep dražiteli,kteý učinínejvyššípodání.
Vydražitel musí nejvyššípodríníihned zaplatit, neučiní_ li tak, draží se Věc movu, bez jeho účasti'Přesahuje-li
nejvyššípodání maximální částku pro platbu v hotovosti (ekvivalent v Kč částky l5.000 EUR), je vydraŽitel po'in"n
uhradit nejvyššípodání bezhotovostní platbou do sedmi dnů od uděleni příklepu, jinak nďídí soudní exekutor
opětovnou dražbu.
Při rozvrhu podstaý mohou oprárměný, ti, kdo ďo řizeni přistoupili jako další oprávnění, a dalšívěřitelé domáhat
uspokojeníjiných v),mahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zaďržovacim nebo zástarmímprávem nebo
zajišťovacímpřevodem práva, než pro které by| naÍizenýkon rozhodnutí,jestliže je přihlásí nejpozději do zahájeni
dražby,jestliže v přihlášce uvedou ýši pohledávlcy a jejího příslušenstvía prokltí-|ije príslůšnýmilistinami, a
poučení,že k přihláškám' v nichž qýše pohledávky nebojejího příslušenstvínebude uvedena, se nepřihlíží;ustanovení
$ 335 odst' 2 a $ 336f se použijípřiměřeně.
V Praze ďne | | '7.2012

Za správnost vy'hotovení:
Mgr. Kare| Pospíšil,exekutorský kandidát

JUDr. Ivo Erbertv.r.
soudníexekutor

