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Dražební vyhIáška
soudní exekutorka ,] U Dí. lngrid ŠVecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem seifertova 455/17 ,73o
00 Praha 3, pověřená vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne

7 .72.2077, č..|, 46 EXE 66o3/2o7t-7o, nabylo právní moci dne 21,.4.201,2, kterým byla nařízena

exekuce podle rozhodčího nálezu, který Vydal l UDr. Jiří Novák m l. rozhodce č. j. B/2o11/0o4o7 dne

13,6.2011, nabyl právní moci dne 15.7,2011, vykonatelný dne 19.7.2011 v exekuční věci

oprávněného: EoS KSl Česká republika, s.r.o,, Novodvorská 994, Praha 4, le z5LL7483,
práv, zast. Mgr. Veronika Nedbalová LL.M., advokát se sídlem Novodvorská
994/13a, r42 oo Prcha 4

proti

povinnému: Daniel Gerhát, bvtem Žitavská čp,889, Varnsdoíf407 47, nar,lL.Ll 1974

o vymožení: 159 201,00 Kč 5 příslušenstvím, rozhodla

Vydat tuto

dražební vyhlášku:

Ve věci shora uvedené se Uskuteční dražba dne z9.L2.2o!4 od 12:00 hod. na adrese Roháčova
38, Praha 3.

Dražit se budou tyto věci:
Poř. Věc
1. Domácí pekárno AFK BMj

ll.

lll.

Odhadní cenq: jOj,- Kč vyvolóvocí cena: 7oo,- Kč

Věci určené k dražbě je možno prohlédnout v místě konání dražby půl hodiny před dražbou.

zaplacení jistoty se nevyžaduje,

Cena dražených věcí je shora uvedena. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné třetiny ceny
movitých věcí. Podání se budou zvyšovat minimálně o částku stanovenou dražitelem před

zahájením dražebního jednání, který výši minimálního příhozu stanoví s ohledem na cenu
dražených movitých věcí, nejméně však vždy o 50,- Kč s výjimkou věcí, u nichž nejnižší podání je

nižší než 50,- Kč, kde se podání bude zvyšovat minimálně o 5,- Kč. Pokud nejsou vydraženy věci
dražené jako soubor, vyvolávají se jednotlivě, je-li uvedena rozhodná cena za jednotlivou
položku.

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do ří2ení přistoupili jako další oprávnění, a

další Věřitelé domáhat Uspokojení jiných Vymahatelných pohledávek nebo pohIedávek

zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro

které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce
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uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými Iistinami. K přihláškám,

v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.

Vll. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Příklep bude udělen

dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-|i učiněno
vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, exekutor losem, komu

má příklep Udělit, Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, neučiní-Ii tak, draží se věc

znovu bez jeho účasti.

Vlll, soUdní exekutorka udělí příklep dražiteli, který učiní ne,ivyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší
podání ihned zaplatit a věc převzít, Přechodem Vlastnictví na Vydražitele zanika]í závady

váznoucí na věci.

lX. Jsou-|i předmětem dražby moVitých Věcí počítače, elektronické diáře, mobiIní telefony a

obdobná technika vybavená paměťovými nosiči, je před provedením dražby proveden výmaz

dat na paměťových nosičích, Exekutorský úřad umožní povinnému nebo jím zmocněné osobě
provést zálohu dat, a to nejpozději 2 dny přede dnem konání dražby.

Poučení: Dražební vyhláška není rozhodnutím exekutora, proti němuž by bylo možno podat opravný
pro5tředek (§ 328b odst.3 o.5.ř.),

K pí5emné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený V součinnosti
s provozovatelem poštovních služeb {hybridní pošta), se 2ašle elektronickou poštou na

elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost Whotovená v elektronické podobě a

podep5aná podle § 16a stavovského předpisu Exekutor5ké komory České republiky,
kance|ářského řádu, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b

odst- 3 stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu)-

V Praze dne 28,11.2014

Mgr. Tomáš Křivský
exekutorský koncipient

pověřený soudní exekutorkou
JUDr. lngrid ŠVecovou

Elektronický orig]nál dokumentu
podepsa el. certifikátem
Mgr, Tonráš Křivský

Draž€bní Whláška se dorUčuie:
. oprávněnénrLl
. povinnému
. mdnželovipovinného
. obci, v ieiímž obvodu 5é dražba koná

obci, Vjeiímž obvodU má povinný bydliště
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