č.j. 081 EX 00885/11-048 Há

JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha - východ
se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4
tel: +420 236 034 034
fax: +420 236 034 000
úřední hodiny: Po, St, Čt 9 - 12 hod., 13 - 16 hod

mail: urad@exsmekal.cz
www.exsmekal.cz

Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská
1326/62, 140 00 Praha 4 - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v
Jindřichově Hradci ze dne 4.2.2011, č.j. 10 EXE 460/2011-7, které nabylo právní moci dne 28.5.2011, ketrým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Jindřichově Hradci č. j. 19 EC
1016/2010 ze dne 5.8.2010, který nabyl právní moci dne 11.12.2010, vykonatelného dne 28.12.2010
ve věci
oprávněné:
GE Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4 - Michle , IČ: 25672720, práv.
zast. JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Vyskočilova čp.1326 / čo.5, 140 00 Praha - Praha 4
proti
povinné:
Iveta Samková, bytem Dešná 97, Dešná, okres Jindřichův Hradec 378 73, nar. 20.5.1970

vydal tuto
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU:
I.
Dražební jednání movitých věcí zabavených na základě exekučního příkazu č.j. 081 EX 00885/11-34 se koná dne
14.11.2011 v 9:00 hodin na adrese: Buk 19, PSČ: 751 21.
II.
Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
č.7, popis: Notebook - Compaq, ks: 1,rozhodná cena 1500 Kč, nejnižší podání 500 Kč
III.
Nejnižší podání činí v souladu s ust. § 329 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále
jen o.s.ř.) ve spojení s ust. § 52 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, jednu třetinu rozhodné ceny.
IV.
K uvedené dražbě movitých věcí se nevyžaduje zaplacení jistoty.
V.

Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned
zaplatit a následně si převzít vydražené movité věci. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na
vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
VI.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději
do zahájení dražby. V přihlášce musí uvést výši pohledávky a jejího příslušenství a toto prokázat příslušnými
listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
VII.
Zápis do seznamu dražitelů a přidělení dražebního čísla bude probíhat v den konání dražby v místě dražby v
době od 8:00 do zahájení dražby. K zápisu do seznamu dražitelů musí být předložen občanský průkaz či jiný doklad
osvědčující totožnost osoby a vyžaduje se složení vratné kauce na dražební číslo ve výši 100 Kč. Po zahájení
dražebního jednání již není možné se zapsat do seznamu dražitelů a tedy činit podání v dražbě.
Movité věci určené k dražbě je možno si prohlédnout v den konání dražby v místě dražby v době od 8:00
hod do zahájení dražby.
VIII.
Exekutor, zaměstnanci exekutora, povinný a manžel povinného nemohou dražit.
P o u č e n í : Dražební vyhláška není rozhodnutím soudního exekutora, proto není proti dražební vyhlášce opravný
prostředek přípustný.

V Praze dne 5.10.2011
JUDr. Marcel Smékal, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Mgr. Miroslav Hájek

