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Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr, lukáš Jícha . 750 02 Přerov, Komen5kého 38
tel: 588 003 999 . fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz . internet: WWW,eul'icha.cz. lD datové schránkV:82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků)o Čsoa o č.ú.tzs z36 496/03oo D var. symbol; 0460419
značka opráVněného: 1021802584

Dne:

Naše č.i,:
203 Ex 04604/ 79-65

74,70.2021

UsNEsENl
soudní exekutor ]UDr. Lukáš ]ícha, se sídlem Exekutorského úřadU Přerov, Komenského 38, pověřený
provedenim exekuce na základě pověřeni, které vydal Okresní §oud v Děčínědne 17.3.2019, č.j. 48EXE70I/2O19-17,
kterým bvla nařízena exeku€e podle pravomocných a Vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 27.6.2018, č.j.
8c42l2o1817 Wda| okresní soud V Děčíněk uspokojení pohledávky oprávněného: DBs invest s,r,o,, santraŽiny 575,
]6001 zlin zlía, lČo 2a2g638g, zast, Mgr, Petr Polách, advokát, smetanova 2359/6, 67so7 Blansko Blansko, lČo
66257387, protj povinnémU: David Blahník, Nám. E. Beneše 470, 4o747 vamsdorí, nar, 25,9,1976, V částce 160 947,84
Kč s pří5lušenstvím,jakož i nákladů exekuce, jeji€hž Výše 5e Určuje zVláštním rozhodnutím, VydáVá tuto

dražebnívyhláš ku o oznámení dražebníhoroku
l.

Dražební rok se koná dne !9.77.2027 a bude zahájen V08:0o hodin Vareálu exekučních skladů v
Zámecká uli€e

Přerově Čekyni,

230,
l|-

Dražit se budou ná5ledujícíVěci za tyto roZhodné ceny:

-

23 - bouraci kladivo, makita, 1 ks á 1 200,00 Kč

VyVoláVací cena, tj. nejnižšípodání, čini Vsouladu s ust, § 329 odst, 2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné €eny.
Věci budou draženY jednotliVě,
Úhrada jistoty se nevyžaduje.
lll.
Při rozvrhu podstaty se mohou opráVněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a dalšíVěřitelépovinného

domáhat uspokojení jiných Vymahatelných pohledávek nebo pohIedáVek zajištěných zadržovacímnebo zástavnlm
práVem nebo zajišťovacim převodem práVa, než pro které by| nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže je přihlé5í
nejpozděj; do zahájeni dražby, jestliže V přihlášce uvedou výši pohledáVkY a jejího příslUšenstvía prokáží,|ije
příslušnými listinami. K přjhláškám, v nichž výše pohledáVky nebo jejiho příslušenstvínebUdou uvedeny, se nepřihlíží.
lV.

Exekutor udělípříklep dražiteli, který učini nejVyššípodáni. Vydražitel musínejvyššípodáníihned zaplatit a Věc převzít.
Poučení:

Protitornuto usnesenínenípřípustné odvo]ání(§ 328b odst, 3 o.5.ř.),

V Přerově dne 1"4.Io.2o27

M8r. PaVel Ščuč]nský,exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem,]íchou, soudním exekutorem

Vyvěšeno

dne, i i,

Seirnrrlo dne:

1C,

_2071

@)*,

U5neseníse doručuje:
- povinný {+ manže| povinného)
- oprávněný
- orgán obce, V jejímžobvodu bude dražba konána (k Vyvěšeni na ÚD)
- orgán obce, V jejimž obvodu má povinny bvdlišté{k VyVěšeni na UD)
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