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Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána . 750 00 Přerov, Komenského 38

tel: 58,1 216 030 . fax] 581 738 020
e,mai]: urad@exekuce,cz . internet: vwwv,exekuce,cz . lD datové schránky: dzsg873
Pro platby povinných (dlužníků) + ČsoB > č.ú. 175 236 496 / o30o ) Var, syrnbol: 3152713

Značka ooťá\ nčnélro: 87,129.
Naše čj.:

103 Ex 3152/ l13-57

USNESENI
Soudní exektttot, ]UDr, Tonráš VI,ána, se sídlenl Exekutorského úřadu Přerov, Konlenského 38.

pověřený provedenít,n exekuce rra základě pověření. které rydal Okresní soud v Děčíně dne 21.8.20J3, čj,
49EXE5075/2013- l9, kterynl byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných lozlrodnutí:
rozsudek ze dne 25.3.20l3, či. 62C262l20I3-| 1 vydal Obvodní soud pro Prahu l k uspokojení pohledávlq
oprávněného: CDV_3. LTD,, 133 Fleet Street, -London, EC4A 2BB,Spojené KrálovsWí Velké Británie a

Severniho lrska, reg. číslo: 8146233, zast. Mgr,. Marek Lošan, advokát. adresa pro doručování: Mgl Petí
Novák, advokát, Hilleho 6,60200 Brno, lČo 60]58I]l, proti povinnénlu: Lucie Kučerová, Prašná 3090,
40747 Vamsdorf. nar,5.4.1988, \rydává tuto

dražební vyhláš ku o oznímení dražebního roku

I.

Dražební rok se koná dne 17.10.2014 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově -

Čekyni, Zámecká ulice 2j0.

Il.

Dtažit se budou následuj icí věci za tyto rozhodné ceny:

9 - hodinky, elgin cet,no zlute. l ks á 900,00 Kč
l0 - hodinky, deni & gabi bile, l ks á 900,00 Kč
ll - hodinky, diesel celne. l ks á 900,00 Kč
lj - x-bor j60+2KS ovladace. cerny. l ks á 3 000.00 Kč
l7 - btv plocha. blanpukt. l ks á 6 000.00 Kč
20 - navigace. tomtom. l ks á ] 500,00 Kč
25 - hodinky. enlporio arnrani. l ks á 600,00 Kč
26 - hodinka. tally weill. ] ks á 300.00 Kč
27 - hodink;. d&g. l ks á ]00.00 Kč
28 - hodinky, ed hard1,, l ks á 600,00 Kč
29 - hodinky. tally rveillzIr.rto bile, l ks á 600,00 Kč
37 - moto lrelIna, nexx. l ks á l 200.00 Kč

Vlvolávací cena, tj, nejnižší podání, činí v sortladu sust, § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jedrru

třetinu ťozhodné ceny.

Věci budou dražen1, jednotlivě.

Úhrada j istoty se ncrryžaduje.

II I.

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupilijako další oprávnění, a dalši věřitelé
povinného donlálrat uspokojení j iných l7mahatelných pohledávek nebo pohledávek zaj ištěných zadtžovacím
nebo zástavním právenl nebo zajišťovacínl převodem práva, než pro které byI nařizen výkon rozhodnutí
(exekuce). jestliže je přihlásí nc_ipozději do zahájclli dražby. jesrliže v přihlášce uvedou výši pohledávlry a
j ej ího přís lušenství a prokáží- li j e přislušnýn i ]istinaIrr i- k přihláškán. v nichž rryše pohledávk1' nebo j ej ího
příslušenství nebudou uveden1,, se nepřihlíži,
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Iv.
Exekutor uděli příklep dražiteli, ktery učiní nejlryšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit
a věc převzít.

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

V Přerově dne l2,9,20I4

Mgr. Vlastimil Kocián, exekutorslcý kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr_ Tomášem Vránou

Usnesení se doručuje:
- povinný (+ mmžel povinného)
- oprávněný
- orgán obce, r.jejímž obvodu bude dražba konána (k v_Wěšení na ÚD)
- orgrin obce. r.jejimž obvodu má povinný bydliště (k vyvěšeni na UD)
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