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O Z NÁ M E N í

O kresní soud v Benešově, se sídlem M asarykovo nám ěstí 223, 256 45 Benešov,
rozhodl sam osoudcem Mgr. Tom ášem Behrem ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného: Ing.
Antonín Váhala, nar. 16.7.1948, bytem N a Hřebeni 1011, 388 01 Blatná, zastoupeného
JUDr. M arkem Šťastným, advokátem se sídlem Ševčíkova 38, 341 01 Horažďovice, proti
povinné: Zdeňka Heinová, nar. 15.4.1984, bytem Petrovice 7, 257 86 M iličín, pro
vymožení pohledávky ve výši 24.095,75 Kč s příslušenstvím prodejem movitých věci, o
vydání dražebního roku,

takto:

I.

M ovité věci sepsané pro tuto pohledávku podle soupisu vykonavatele ze dne 12.9.2012
č.j. 14 E 3 /2 0 1 1 -1 3 , budou prodány sam ostatně v dražbě, která se bude konat:

dne 11. prosince 2013 v 09:00 hodin
v bydlišti povinné: Petrovice 7, 257 86 Miličín

II.

O dhadní cena dražených věcí, a to:
1. Pračka Indesit (plnění vrchem )
2. Lednice Gorenje s m razákem
3. Rychlovarná konvice (SVED)

činí částku : 1.800,-Kč
3.000,- Kč
300,- Kč

N einižší podání činí jednu třetinu odhadní ceny, což představuje u:
1. Pračka Indesit (plnění vrchem )
činí částku: 600,-Kč
2. Lednice Gorenje s m razákem
1 .0 0 0 ,-Kč
3. Rychlovarná konvice (SVED)
100,- Kč
D alší sepsané m ovité věci, které jsou poškozené, znečištěné budou v případě zájmu odhadnuty a
vydraženy přím o na místě, neboť jejich hodnota je m inim ální.
III.

Věci určené k dražbě je možno si pohlédnout v den konání a místě konání dražby v době
od 08:45 do 09.00 hodin na adrese : Petrovice 7.

IV.

Složení dražební jistoty se nevyžaduje.

V.

Dražitelé jsou vázáni svými podáním i, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Soud udělí příklep
dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-li
učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, soud losem,
kom u má příklep udělit. V ydražitel m usí nejvyšší podání ihned zaplatit, věc převzít a odvést.
N eučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeh o účasti. Přechodem vlastnictví na vydražitele
zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.

pokračování

Poučení:
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Dražební rok není soudním rozhodnutím a není proti němu odvolání přípustné.
Oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jak o další oprávnění, a další věřitelé se
m ohou dom áhat uspokojení jiných vym ahatelných 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, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li
je příslušným i listinami. K přihláškám , v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.

V Benešově dne 31. října 2013
Mgr. Tomáš Behr, v.r.
soudce

Za správnost vyhotovení:
Tereza Kahounová
Tereza
Kahounová S r T T
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