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USNESENÍ
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Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského
úradu Prerov, Komenského
38,
poverený provedením exekuce na základe usnesení, které vydal Okresní soud v Breclavi dne 19.4.2013; c,j.
41 EXE 1998/20 12-1 O, kterým byla nai'ízena exekuce podle pravomocných
a vykonatelných
rozhodnutí:
rozhodcí nález
ze dne 18.6.2012, c.j. 1408/2012 vydal Mgr. Ondrej Šmíd (rozhodce)
k uspokojení
pohledávky oprávneného:
SMART Capital, a.s., Hnevotínská 241/52,77900
Olomouc, ICO 26865297, zast.
Mgr. Jirí Ki\áva, advokát, Sokolská 536/22, 77900 Olomouc,
ICO 71457020,
proti povinnému:
Pavlína
Poláková, ~k~691
54 Týnec, nar~~vydává
tuto

dražební

vyhláš

ku

o oznámení

dražebního

roku

I.
Dražební rok se koná dne 21.2.2014
Cekyni, Zámecká ulice 230.

a bude zahájen

v 08:00 hodin v areálu

exekucních

skladu

v Prerove

-

II.
Dražit se budou následuj ící vec i za tyto rozhodné
7 - dvb, sencor,

--

ceny:
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1 ks á 300,00 Kc
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20 - krovinorez, pattfield, I ks ~ 2 100,00 Kc
21 - alu kola, 4ks ENZO, I ks á 4 500,00 Kc
25 - vrtaci kladivo, asist +kufr, I ks á 900,00 Kc
Vyvolávací cena, tj. nejnižší
tf'etinu rozhodné ceny.

podání,

ciní v souladu

iiiii
s ust. § 329 odst.

1 obcanského

soudního

rádu jednu

Veci budou draženy jednotlive.
Úhrada jistoty se nevyžaduje.

III.
Pri rozvrhu podstaty se mohou oprávnený a ti, kdo do rízení pristoupili
povinného domáhat uspokojení jiných vyn;ahatelných
pohledávek nebo
nebo zástavnírn právem nebo zaj ištovacím prevodem práva, než pro
(exekuce), jestl iže je prihlásí nej pozdej i do zahájení dražby, jestl iže v
jejího príslušenství a prokáží-Ii je príslušn)'mi listinami. K prihláškám,
príslušenství nebudou uvedeny, se neprihlíží.

jako další oprávnení. a další veritelé
pohledávek zajištených zadržovacírn
které byl narízen výkon rozhodnutí
prih lášce uvedou výši poh ledávky a
v nichž výše pohledávky nebo jejího

IV.

Exekutor udelí príklep dražiteli,
a vec prevzít.

Poucení:

~
~
<;
~

který uciní nejvyšší

podání.

Proti tomuto usnesení není prípustné
rozhodnutím (§ 328b odst. 3 o.s.r.)

Vydražitel

odvolání.

Tato

musí nejvyšší

dražební

V Prerove dne 13.1.2014

poveren

Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát
soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou

podání

vyhláška

ihned zaplatit

není

soudním

cO
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