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DRAzEBNI

č. j.: 0?4 EX 02616/11-04B

vYHr.Ášxe
soudní exekutol Mgr. David Koncz, Ěxekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02
cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: okresniho soudu v Děěině ze dne
29-3-2011, č.j. 49 ExE 3869/2aL7-10, kterýnl byLa nařízena exekuce podle vykonatelného
lozhodnuti: Elektronický platební rozkaz okresního soudu V Děčíně ze dne 28.6.2a10,
č.]. 19 EC '11 /2ala-6, Ve Věci op!áÝněného: RnE Energie, s.r.o., se SídLem Llnuzská
čp.3135 ,/ čo.12, Praha 10 - strašnice 10B o0, IČ: 49903209, právní zástuPce Mgť. Kamí1
st]pa advokát se sídlern Plynárni čp.2l48 / ča,6, '7a2 72 ostrava, Moravská ostlava,
proti Povinné: vendula BourkoÝá, bytem Krkonošská čp.50B, Varnsdorl 4a'l 4'7, nar.
2L-3,-1958, k uspokojení pohledáVky oprávněného ve výši 2 569,49 Kč (jistina 2 569,49
Kč) s přisLtršenstvim: úrok z pfodleni REPo sazbou navýšenou o 7ž-nich bodů z částky 1

229, ].'l Ré od 11.3.200B do 2ap]acení, úrok z prodlení REPo sazbou navýšenou o 7B-ních
bodů z částky a 239,36 Kč od 9.3.2010 do zaplaceni, úrok Z prodlení REPo sazbou
navýšenou o ??-nich bodů z částky 100,96 Kč od 13.4 .2010 do zaplacení, náklady
předcházejícího řízení B 22a,00 Kč, nákLady opráVněného: 6 204,00 Kč, )akož i k úhradě
nákladů exekuce, vydává toto oznámení o naříZení dlažebniho roku -

Dřažební jednání

DRAžEBNí wgr.Ášra:.

se koná dne 11. 8. 2014 v 13:00 hod. na adleseI_

II.

IIT,

Krkonošská ěp. 508, Varnsdorf 4O1 41

Plohlídku d.ažených wěcí 1ze uskutečnit dne 11. 8. 2014 od L2,4o do 12:55 hod.
v tnísťě konání dražby.

Přédrllětem dřažby jsou moÝité věci:

1o
položky

popJ's vec]- rozhodrtá
céna v Kč

néjnižší
podání v Kě

1 osobní automobil Renault llegane
Rz | 6u? 27 43 ,
vIN: vFlBAowoslg7 53a11
Obsah: 1 390 cn3,
výkon: 70 lúí,
Rok v,ýřoby: 1999,
Palivo: benzín,
Barva: šedá,
sťav tachometru: 169.495 km,
PřeÝodowka: manuální,
sTK do: 9/2014,
Malý + vélký ťéchnícký Průkaz,
2ks ktíěů + 2ks klíčů k zamykáni pedáIú

27 ,ooo,- 9.000, -

Iv. Moviťé věci jsou použiťé.

v. Prezence úóasťníků dražby proběhne dŤre 11. 8. 2014 od 12:55 hod do 12:59 hod
v místě konání dražby.
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vI. vydřažiťel musí néjvyšší Podání ihned zaPlaťit; neuěiní-li ťak, draží se véc
znovu, bez jeho Úěasti.

vII. Po zaplacení nej1/yššího
zbyceěného odkladu převzíť.

VITI. Nebylo zjištěno, že věcí,
nebo převedénY k za] i štění

Ix_

podání ]e ÝydraŽite]- Povinen Ýydražené bez

které jsou předmětem dražby byly zasťaveny/ zadrženy
záÝazku povinného ve prospěch jeho věřitele,

má k dřaženým Ýěcem zásťavrrí právo,
byla věc převedena k zajišťění závazku
soudnímu exekutorovi ne]později před

soudní exekuťor rryzýwá každého, kdo
zadržovací práwo nebo v jehož přospěch
povinného, aby ťakowé právo prokáža1
zahájením dražebniho jednání.

x.

xI.

Povinný a osoby u\redené v § 329, odst.1 osŘ nesmí dražit.

soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podsťaty se mohou opřávněný, ťi, kdo
do řízení pžistouPili jako další opráÝnění, a další věřitelé domáhat uspokojeni
jiných v.],nahatelných pohledávék nebo l)ohledávek zajišťěných zadržovacím nebo
zástavním právem nebo zajišt'ovacírn Převodern práwa, než Pro kťeřé byl nařízen
vrj,kon řozhodnutí, jesťliže je přihlásí né]později do zahájení dražby, jestliže w
přihlášce uwedou v,ýší pohledávky a jejího příslušenstvi a Prokáží-Ii je
příslušnýtni listinami. K Přihláškáll, v nichž vÝše pohledávky nebo jejího
přislušensťwi nebude uÝédena, se nePřihlíží.

Poučení: Dražební vyhláška neni roZhodnutím soudního exekutora, proto protl ní neni
odvoláni připustné [s 328b odst. 3 oSŘ, ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 EŘ] .

Dražítelé jsou Vázáni SViŤi podániní, pokud neby1o učiněno podánr Vyššt.
soudní exekutoi udělí přiklep vydražiteIi, který učiní nejVyšší podání.
Vydražite1 musí nejVyšši podání ihned zap]atlt a Věc odebrat. Přechodem
vLastnictví na Vydražltele zantkaji zástavni a zadržaÝaci práva a daLši ZáVady
váznoucí na věci.

V Chebu dne 9. 6. 2al4
Mqr. Da,Jid KoncZ, v. r.

soucní exekutor

Za spráVnost vyhotoÝení:
.Tá ros lav Norek

RozdéloVnik:
rl op.a""e"ý (Zast. práVním zástupcem)
2 ) PoVi nná
3) Městský úřad Varnsdcrf
4) Městský úřad cheL)
5) úřední deska Eú cheb
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