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Soudni exekutor, Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4,

vprávní věci oprávněného — Česká republika - Obvodní soud pro Prahu 5, Legerova 1877/7, 120 00

Praha — Nové Město, IČ: 00024422, proti povinnému KUDRNA Jaroslav,__

_—_, nar._ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem — usnesení

sp. zn. 3 T 19/2014, který vydal Obvodní soud pro Prahu 5 dne 22.8.2014, a na základě pověřeni soudního

exekutora č. j. 14 EXE 2200/2017 -10 ze dne 30.8.2017, které vydal Obvodní soud pro Prahu 5, rozhodl

Dražební rok movité věci:

Movíti věc:

takto:

 

Položka

č.

Movitá věc Rozbodni cena

v Kč

Nejnižší podání

v Kč
 

 
1 FORD MONDEO

 
B\VY; RZ: 2J71960;

WFO‘VXXGBB‘VSU44781

VIN:

 
45.000,—

 
15.000,—

 
 

II.

nařízený na den 17.9.2019 dražební vyhláškou č.j. 206 EX 769/17-110 ze dne 18.7.2019 se

odročuje následovně:

Dražba výše uvedené movité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na

adrese:WM

Zahájení elektronické dražby: dne 29.10.2019 ve 13:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé

činit podání).

Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 29.10.2019 ve 13:30 hod.

Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád (dále jen o. s. ř.). Bude-li v poslednich pěti minutách před stanoveným okamžikem

ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby

se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání. Budou-li poté činěna další podání, postup

dle věty předchozí se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo

učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Sledování veřejné

dražby je veřejně přístupné.

příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v

místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, dne 5.11.2019 od 9:00

hod. do 15:00 hod., a to po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu

— tel. 777 046 325. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o



IH. Ostatní výroky dražební vyhlášky č.j. 206 EX 769/17-110 ze dne 18.7.2019 zůstávají v platnosti.

Odůvodnění:

Kontrolou exekučního spisu bylo zjištěno, že usnesení o odročení dražebního jednání 206 EX 769/17-

110 ze dne 18.7.2019 nebylo řádně doručeno všem účastníkům řízení. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl 4

soudní exekutor o odročení dražebního jednání tak, jakje uvedeno výrocích tohoto usnesení.

Možnost prohlédnout si dražené movité věcí bude dne 22.10.2019 v místě sídla Exekutorského

úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin. Pro jakékoliv

další dotazy týkající se technického stavu movité věci, případně jiného termínu prohlídky movité věci

kontaktuje zaměstnance exekutorského úřadu — tel. 777 046 325

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17.9.2019

Mgr. Jan Škarpa, v.r.

soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:

Eodepsal: Mgr. Jan

Skarpa

Datum:

17.09.2019 11:04:41
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