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USNESENI
Soudní exekutoť Jt]Dl. Tonráš Vrána, se sídleln Exekutorského úřadu Přerov. Kornenského 38.

por'Čřený proveclenítn excktlce na základě por,ěření, které vydal Okresní soud v Děčíně dne 28,3.20l4, čj.
4]EXE451012O11- l6. kterýnr byla rrař,ízena exekuce podlc plavornocných a vykonatelnýclr rozlrodnutí:
Platcbní rozkaz ze dne 2.4.2013, čj. |5C89l20l2-29 vl,dal Okresní soLrd v Decíně k uspokojení pohledávk;,
oprár,něrlého: CREDI-I' MANAGEMENT' a,s,, Táboritská 23ll000, Ij000 Praha Žižkor,, lČo 269099l0,
Zast. Mgr. Peter olcjál, advokát, Táboritská 2jlI000. l3000 Praha Žiztiov, tČo 02480573, ptoti povinnértrrr:
Jat-oslava Krchová. Žitavská 3000. 40747 Varrlsdorf, nar. 1 8,12, ]958, lČo 751]5347 

^ 
v čásice l ót:.6z rl ,

přislLršenstvírn. jakož i nákladťr exekuce, .je jichž výše se určuje zvláštniln rozlrodnutírn. vl,dává tuttl

dražební vyhláš ku o oznámení dražebního roku
I.

I)ražebni lok se koná dllc 21.8.2015 a bude zahá.jen v 08:00 hodin v areálu exekrrčních skladri v Přerově
Čekl,ni, Zámecká u lice 230_

ll,
Dlažit se budou následující věci za tl,to rclzhodné cerry:

16 , elektlicka pila. bosch. l ks á 600.00 Kč

Vl'r'olávaci cena. tj. neinižší podání, čirrí r,souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudniho řádu jednu
ti-etinu rozhodné cerry,

Včci bLrdou draženv jednotlivě.

Úhrada.i istot;, se rrevr,žatlttje,

IIL
Při lozvrlrLl podstatY Se ntohou oplávněn;' a ti. kdo do řízení přistoLrpitijako další oprávnění. a další věřitelé
povinného donráhat uspokojeníjiných vvnlahatelnÝch pohledávck nebo pohledávek zaj ištčných zaclržovacíttl
ncbo zástavnítn priivenr ncbo zajišt'ovacírll př-evodem pt,áva. než pro které b1,1 nařízen vÝkon rozlrodlrLttí
(exekLrcc). jestliže _ic přihlásí ncjpozdě.ji do zahá.iení dražb1,. .jcstliže l,přihlášce uvedoLt l,ýši pohledávk1, a
je.jího příslLLšenství a prokriží-lijc příslLršrr!nri listinarli. K přihláškánr. l,niclrž výše pohleillrvk1, nebojejího
příslušenství nebudou Ltr. cdenr,. se rrcpřihlíží.

tV.
ExekLrtor Lrdělí příklep dlažitcli. ktel,ý učiní rrejr,l,šši podání. Vldtažitel ntusí ne.!vl,šší podárrí ihned zaplatit
a r ěc převzit.

Poučcní:

_
_

_
_
-

Pfoti toll]Lllo Ltsnesenínení připLrstné odvoIání (§ j]8b odst. 3 o,s.ř.).

Mgr. Vlastirnil Kocián. erekutorský kandidát
por,ěřetr sottdnítn exektltorcm JUDr. Totrrášern Vl,ánou
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