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Číslo jednací: 120 EX 22553/12-368
v. s. oprávněný: 10023164

č.j. oprávněný: 10023164

U S N E S E N Í
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01
Klatovy, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Prostějově, č.j. 24 EXE 993/2012
- 18, ze dne 23.05.2012,

proti povinnému: MAREK FILIP, Novosadský dvůr 762/4, 77900, Olomouc, nar.08.06.1976, IČ
65770692

na návrh oprávněného: CP Inkaso s.r.o., Opletalova 1603/57, 11000, Praha 1, IČ 29027241, zast. Mgr.
Radoslav Vagaský, advokát, U garáží 1611/1, 17000, Praha 7

Pro 2 087,91 Kč s příslušenstvím

vydává tuto

dražební vyhlášku

I.   Dražba movitých věcí uvedených v bodě III. se koná dne 5.1.2023 v 9:00 hod., na adrese: Exekutorský
úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

II.   Zájemci o dražbu si mohou dražené movité věci prohlédnout na výše uvedeném místě téhož dne před
zahájením dražby, a to od 8:45 do 9:00 hod.

III.   Předmětem dražby budou následující věci:

poř. č.1 souboru movitých věcí dražených jako celek
lahve vína, různé druhy a velikosti....21ks
obrazy moderní umění...5ks
cestovní kufr ...1ks

                      rozhodná cena: 6.300,- Kč, nejnižší podání: 2.100,- Kč

IV.   Složení jistoty pro dražbu movitých věcí pod bodem III. se nevyžaduje. 

V.    Podání se budou zvyšovat minimálně o 100,- Kč. Příklep se uděluje nejvyššímu podání se slovy potřetí.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Vydražitel je povinen nejvyšší podání zaplatit ihned v hotovosti, věc po dražbě převzít a odvézt. Náklady na
odvoz vydražených věcí jdou k tíži vydražitele.

VI.   Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Nejvyšší podání je třeba zaplatit v hotovosti ihned
po udělení příklepu u exekutorského úřadu oproti potvrzení. Nezaplatí-li takto vydražitel nejvyšší podání,
soudní exekutor draží movitou věc znovu bez účasti tohoto vydražitele. V případě, učiní-li několik dražitelů
stejné nejvyšší podání, rozhodne soudní exekutor losem, kterému z dražitelů učiní příklep. Soudní exekutor
upozorňuje, že je oprávněn přijmout v hotovosti platby přesahující limit pro hotovostní platby dle zákona č.
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254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, vydražitel tak musí zaplatit nejvyšší podání v jakékoliv výši ihned
na místě, jinak soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu.

VII.  Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako
další oprávnění a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro
které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, 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, se nepřihlíží.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

V Klatovech, dne 29.11.2022

Otisk  úředního razítka

_________________________
___

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Ing.Toman Ladislav
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