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UsNESENl
Soudní exekutor JUDr, Tonráš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Kornenského 38,

pověřený provedením exekuce na základě pověření, které lydal Okresní soud v Děčíně dne 27.5.2013, č1.
49EXE4336/20l3- 12, kterlým byla nařízena exekuce podle pravomocných a lykonatelných rozhodnutí:
rozsudek ze dne 28.I .2013, č.]. 62c950l20l2- 10 lydal Obvodní soud pro Prahu 1 k uspokoj ení pohledávky
opr,ávněnélio: Koftestona plus s.r.o., Za Zárnečkeln 14419, 15800 Praha S-Jinonice, IČo 28982622, zast.
Mgr. Marek Lošan, advokát, adresa pro doručování: JUDr. Aleš Klech, LL.M, advokát, Poděbradova
2'I38l16,70200 Ostrava. IČO 6925812l, proti povinnému: Malie Grobauerová, Boženy Němcové 2525,
40747 Varnsdorf, nar. I'1.8.I952, vydává tuto

rlražební vyhláš ku o oznámení dražebního roku
l.

Dražební rok se koná dne 19.9,2014 a bude zahájen v08:00 hodin v areálu exekuěních skladů v Přerově
Čekyni, Zámecká ulice 23 0.

II.

Dražit se budou následující věci za §.to rozhodné ceny:

3 - kl.vadlove hodiny, hneda, l ks á 6 000,00 Kč

Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu sust. § 329 odst. l občanského soudnílro řádu jednu
třetinu rozhodné ceny.

Věci budou draženy jednotlivě.

Úhrada j istoty se nev1-žaduje.

IlI.

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupi|ijako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokojení j iných lymahatelných pohIedávek nebo pohledávek zajištěných zaďržovacím
nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které by,l nařízen qikon rozhodnutí
(exekuce). jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou r,liši pohledávky a
jejího příslušenství a prokáží-lije příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž l"ýše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebudou uvedeny. se nepřilrlíží.

IV.
Exekutor udělí příklep dražiteli, kteryl učiní nejr,yšší podání, Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit
a věc převzít.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 328b odst.3 o.s.ř.)-

Mgr. VlastimiI Kocián, exekutorský kandidát
pověřen soudriím exekutorem JUDr. Tomášern Vránou

V Přerově dne l0.8.20l4
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Ijsncscnise doručuje:
- po\ inný (+ manžcl povinného)
- oFr;\ nČni
- orgán obce. vjejirrrž obvodu bude dražba konána (k \),včšcní na UD)
- olgán obce. \ icjimž oblodu má povinný b),dliště (k v},\,ěšenína lJD)
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