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Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský
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ýíslo jednací: 131 EX 6098/13-166

Oznámení
o konání dražebního roku
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úĜad Liberec se sídlem VoronČžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré
0Čsto, na základČ povČĜení k provedení exekuce, þ.j. 84 EXE 5805/2013-8, ze dne 10.12.2013, které vydal Okresní
soud v Liberci , k návrhu
oprávnČného: PC Contact s.r.o., Vrchlického 1005/57, 46014, Liberec 14, Iý 47784288
proti povinné: ZUZANA PLECHÁýOVÁ, JÁCHYMOVSKÁ 269/30, 46010, LIBEREC, nar.16.02.1968
k uspokojení pohledávky oprávnČného ve výši ............................................................... 500 000,00 Kþ s pĜíslušenstvím
6,000% roþQČ úrok z þástky 500 000,00 Kþ od 01.06.2013 do zaplacení
smČneþná odmČna ............................................................................................................ 1 666,00 Kþ
náklady pĜedchozího Ĝízení............................................................................................. 26 290,00 Kþ
jakož i k náhradČ nákladĤ oprávnČného v exekuþním Ĝízení a nákladĤ této exekuce, rozhodl
takto:
K prodeji movitých vČcí povinného sepsaných na základČ exekuþního pĜíkazu soudního exekutora þíslo 131 EX
6098/13- 77se naĜizuje dražba a k vykonání dražebního roku vydává se tato:

VEěEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
dne 16.4.2015

v 09:00 hod.

v místČ: Exekutorský úĜad Liberec VoronČžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré MČsto

bude provedena

DRAŽBA MOVITÝCH VċCÍ
a to:
Samostatných movitých vČcí:
þ.

Popis vČci

Nejnižší podání Kþ/ks Rozhodná cena Kþ/ks

1
2

Kávovar Bosch Tassimo CTPM01
Plazmový tel. LG 42PG6000 a dálk.
ovladaþ, úhl.107cm
DVD pĜehrávaþ Philips 3570 H/58 +
dálk.ovladaþ
DVD Hyundai 5X-901 + dálk.ovladaþ
Navigace MIO – SPIRIT 687 bez
SĜíslušenství
Horské kolo P Concord 4EVER
Stan HUSKY BIZON 4
Domácí pekárna Moulinex - serie B08
Mlýnek na kávu Bosch

300,3.500,-

900,10.500,-

poþet
ks
1
1

150,-

450,-

1

250,300,-

750,900,-

1
1

2.500,1.000,300,100,-

7.500,3.000,900,300,-

1
1
1
1

3
4
5
6
7
8
9

Dražené vČci je možné si prohlédnout 30 minut pĜed zaþátkem dražby v místČ konání dražby.
Složení dražební jistoty se nevyžaduje.

3Ĝi rozvrhu podstaty se mohou oprávnČný, ti, kdo do Ĝízení pĜistoupili jako další oprávnČní, a další vČĜitelé domáhat
uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištČných zadržovacím nebo zástavním právem nebo
zajišĢovacím pĜevodem práva, než pro které byla naĜízena exekuce, jestliže je pĜihlásí nejpozdČji do zahájení dražby,
jestliže v pĜihlášce uvedou výši pohledávky a jejího pĜíslušenství a prokáží-li je pĜíslušnými listinami. K pĜihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího pĜíslušenství nebude uvedena, se nepĜihlíží.
Pouþení:
Proti tomuto oznámení není odvolání pĜípustné.
Nejnižší podání þiní jednu tĜetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo uþinČno podání
vyšší. Výše ceny vydražené vČci anebo souboru vČcí není omezena ustanoveními cenových pĜedpisĤ.
Exekutor udČlí pĜíklep dražiteli, který uþiní nejvyšší podání. Uþiní-li nČkolik dražitelĤ stejné podání a nebylo-li uþinČno
vyšší pĜípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, exekutor losem, komu má pĜíklep udČlit.
Vydražitel musí nejvyšší podání þi doplatek na nejvyšší podání, nepĜesahují-li þástku stanovenou jako nejvyšší
možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního pĜedpisu (§ 4 odst. zák. þ. 254/2004 Sb., která þiní
350.000,- Kþ - dále jen "limit"), ihned zaplatit; neuþiní-li tak, draží se vČc znovu, bez jeho úþasti.
Na nejvyšší podání se zapoþte vydražitelem složená jistota. DražitelĤm, kterým nebyl udČlen pĜíklep, se vrátí zaplacená
jistota po skonþení dražebního jednání. Platbu je nutné provést na místČ v hotovosti.
Nejvyšší podání þi doplatek na nejvyšší podání pĜesahující limit musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou
do sedmi dnĤ od udČlení pĜíklepu, jinak soud naĜídí opČtovnou dražbu.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ĜádnČ a vþas, pĜejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené vČci anebo
souboru vydražených vČcí, a to s právními úþinky k okamžiku udČlení pĜíklepu. PĜechodem vlastnictví na vydražitele
zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na vČci.
Dražba se konþí, jakmile dosažený výtČžek staþí k uspokojení oprávnČných. Povinný, jeho zástupce, manželka
povinného, soudci, exekutor, zamČstnanci soudĤ a zamČstnanci exekutora nesmČjí dražit.
Rozhodnutí se doruþuje: oprávnČnému (Sp. Zn. oprávnČného: 6098/13), povinnému, manželu povinného, orgánu obce,
v jejímž obvodu bude dražba konána a orgánu obce, v jejímž obvodu má povinný bydlištČ a uveĜejní se zpĤsobem v
místČ obvyklým.

V Liberci dne 13.3.2015
VyĜizuje: L. Fryk
Za správnost vyhotovení:
Andrea Jeníþková

Soudní exekutor
Mgr. Petr Polanský v.r.

