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Usnesení — dražební vyhláška

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

V právní věci oprávněného — Městská část Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha — Libuš, IČ:

00231142, proti povinnému NOVÁK David,„Praha—Krč, IČ: 02237121,

nar._kesplnění povinnosti povinne o, era ne mmu n1c1n1 65,00 Kč, uložené exekučním

titulem — rozhodnutí sp. zn. SZ MC_Lib 00274/2015/2, který vydal Městská část Praha-Libuš dne 25.2.2015

a pověřeni soudm'ho exekutora č. j. 72 EXE 3554/2016—12 ze dne 26.10.2016, které vydal Obvodní soud pro

Prahu 4, rozhodl o konání dražby (dražebního roku) movitých věcí:

 

Movitá věc:

Položka č. * Movitá věci * Rozřhtíná cena* Nejnižší podání

* _ i v Kč v Kč

1 FORD FOCUS DA3; RZ: 5J63758; 15.000,- 5.000,-

VIN: WFOWXXGPDWóLó7310

Dražební rok se bude konat dne 7.7.2020 ve 13:00 hod. na adrese u Novohradská 394/3, 370 01 České

Budějovice (GPS souřadnice: 48.9649889N, 14.4879994E). Prezence účastníků dražby proběhne od

12:30 hod. do 12:55 hod.

Odůvodnění:

Na základě pověření soudního exekutora č. j. 72 EXE 3554/2016-12, které vydal Obvodní soud pro

Prahu 4, dne 26.10.2016, byl Mgr. Jan Skarpa, soudní exekutor, pověřen provedením exekuce. Soudní

exekutor rozhodl o způsobu provedení exekuce prodejem movitých věcí ve vlastnictví povinného:

V souladu s ustanovením § 328b odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu rozhodl soudní

exekutor tak, jak je uvedeno shora. Fotodokumentace dražených věcí je k dispozici na webových stránkách

exekutorského úřadu na adrese

Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned po skončení dražby v hotovosti, neučiní-li tak,

draží se věc znovu bez jeho účasti.

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude v místě dražby V den jejiho konání, a to v době od

12:30 hodin do 12:55 hodin. Vydražené movité věci bude možno vyzvednout po skončení dražby.

Dražitelé nejsou povinni složit jistotu.

Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný 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 (exekuce), jestliže je

přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství



aprokáží—li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství

nebude uvedena, se nepřihlíží.

V souladu 5 § 328b odst. 3 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje dražební rok dražební vyhláškou, kterou

doručí povinnému, manželu povinného, oprávněnému a orgánu obce, v jejímž obvodu bude dražba konána a

v jejímž obvodu má povinný bydliště.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 28.5.2020

Mgr. Jan Škarpa, v.r.

soudní exekutor

Za správnost VyhOÍOVení:

4.333?
_. „*

\-

  
Podepsal: Mgr. Jan

' karpa___/_ ,;. \\

- {22% „„_ fl?) f:; Datum:

,; :2 AT," 29.05.202012:08:09
. “2.4

l;" \\:

((=

\".

\.

„; ;;!

, www

KMM)


