Č .j. 170 EX 43/14-27

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Iva Vychopňová, Exekutorský úřad v Benešově, se sídlem Jiráskova
2042, 256 01 Benešov, pověřený opatřením Okresního soudu v Benešově ze dne 13. 2. 2014,
č .j. 23 EXE 192/2014 - 16, vedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v
Benešově ze dne 24. 9. 2013, ě. j. 5C 1 13/2013-35 ve věci
oprávněných

1) Musil Marek, datum narození 3. 1. 1983, bytem Nádražní 326, 257 63
Trhový Štěpánov
2) M usilová Petra, datum narození 16. 3. 1987, bytem N ádražní 326,
257 63 Trhový Š těpánov
právní zastoupení Černecký David, JUDr., advokát se sídlem Masarykovo
náměstí 225, 256 01 Benešov

proti
povinnému

Mihulka Josef. IČO: 12223816, RČ: 620606/0729, se sídlem Domašín
237, 258 01 Vlašim

na základě rozsudku Okresního soudu v Benešově č.j. 5C 1 13/2013-35, ze dne 24.9.2013,
vyklidit budovu čp. 25 na pozemku st.p. č. 38 a pozemků st.p. č. 38, p. č. 180, p.č. 181, dílny o
ploše 279,4 m2, domku po levé straně dvora o ploše 54 m2 (pohled do dvora od vrat), přístavku,
dílny po levé straně (pohled do dvora od vrat), vše v k.ú. Psáře, v obci Psaře - Veselka, které jsou
zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního
pracoviště Benešov, na LV č. 196 a pro vymožení pohledávky ve výši 316.000,-Kč s
příslušenstvím
rozhodl takto:
Soudní exekutor vydává tuto

dražební vyhlášku
1. Dražební jed nání se nařizuje na den 22. 4. 2014 v 10:00 hod. na adrese JA M A šrot s.r.o.,
provozovna Záhoří u Miličína, výkup druhotných surovin.
II. Dražit se budou tyto věci sepsané na základě doplňujícího soupisu ze dne 10. 3. 2014:
pořadové
číslo

věc

od had ní cena v Kč

nejnižší podání v Kč

1

Kovový odpad - šrot karoserie Felicia,
barva červená

3.000,- Kč

1.000.- Kč

2

Kovový odpad - šrot karoserie Volvo,
barva zelenomodročervená

3.000,- Kč

1.000.- Kč

->

Kovový odpad - šrot karoserie Volvo,
barva modrá tmavá

3.000.- Kč

1.000.- Kč

j
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pořadové
číslo

věc

od h ad n í cena v Kč

nejnižší podání v Kč

5

Kovový odpad - šrot karoserie Volvo
480, barva stříbrnočervená

3.000,- Kč

1.000,- Kč

7

Kovový odpad - šrot karoserie Volvo
V40, barva modrá tmavá

3.000,- Kč

1.000,- Kč

8

Kovový odpad - regály, police

1.500,- Kč

500,- Kč

9

Kovový odpad - šrot karoserie Volvo 740
GL kombi, barva bílá

3.000,- Kč

1.000.- Kč

10

Kovový odpad - šrot karoserie Volvo
V40, barva zelená tmavá

3.000,- Kč

1.000,- Kč

12

Motor holý, rozebraný, šrot

900,- Kč

300,- Kč

13

Část karoserie - zadní díl, šrot

900,- Kč

300,- Kč

14

Stolek - šrot

900,- Kč

300,- Kč

15

Motor - šrot

900,- Kč

300,- Kč

16

Blok motoru - šrot 2ks

1.800,- Kč

600,- Kč

17

Blok motoru - šrot lks

900,- Kč

300,- Kč

18

Blok motoru - šrot lks

900,- Kč

300,- Kč

Věci určené k dražbě je m ožno si p roh lédn out v místě k onání dražby v den dražby v době
od 09:30 do 10:00.
III. Věci uvedené pod bodem II. se budou dražit samostatně. Soudní exekutor upozorňuje, že při
rozvrhu podstaty se mohou oprávnění, ti, kteří do řízení přistupují jako další oprávnění a další
věřitelé dom áhat uspokojení jiných vym ahatelných pohledávek anebo pohledávek zajištěných
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva než pro které byla
exekuce nařízena, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou
výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž
výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, nebude přihlíženo.
IV. Podání se budou zvyšovat o 100,00 Kč.
V. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Dražitelé jso u vázáni
svými podáním i, pokud nebylo učiněno podání vyšší.
VI. Nestanovuje se povinnost složit dražební jistotu.
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VII. Vydražitel musí nejvyšší podání, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro
platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, zaplatit ihned; neučiní-li tak, draží se věc
znovu bez jeho účasti. Nejvyšší podání přesahující částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro
platbu v hotovosti, musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do 7 dnů od udělení příklepu,
jinak soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu. Při dražbě movité věci musí vydražitel věc po
zaplacení nejvyššího podání ihned převzít.
VIII. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo
k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Benešov, dne 18. 3. 2014

JUDr. Iva Vychopňová, v. r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jana Táborská, zaměstnanec pověřený soudním exekutorem
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