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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Okresní soud v Uherském Hradišti oznamuje ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného ČR
– Okresní soud v Uherském Hradišti, zast. vymáhající úřednicí, VS 5100006410, proti povinné
Jitce Sládkové, nar. 9.7.1964, bytem Mistřice - Javorovec 391, pro celkem 5.550,-Kč
veřejnou dražbu movitých věcí,
která se uskuteční dne 4. října 2012 v 9.15 hodin
na místě samém, tj. v místě bydliště povinné/ho na adrese Mistřice – Javorovec čp. 391.
Dražit se budou tyto věci:
pol.č. kusů
popis věci
1

1

BTV GoGEN SN6291733-700033
úhl. 82 cm

rozhodná cena

nejnižší podání

4.500,-Kč

1.500,-Kč

Prohlídk u dražených movitých věcí lze uskutečnit v místě dražby, t.j. v místě bydliště
povinného na adrese Drahy III čp. 918, Strání v den dražby od 9.00 do 9.15 hodin.
Registrace dražitelů bude probíhat od 9.00 do 9.15 hodin v místě dražby. Účast na
dražbě je bezplatná. Licitace se může zúčastnit pouze registrovaný dražitel. Nejnižší podání
vydražitele činí dle § 329 odst. 2 o.s.ř. jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými
podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší
podání. Vydražitel, kterému bude udělen příklep, zaplatí ihned nejvyšší podání soudnímu
vykonavateli, který mu vydá potvrzení o zaplacení. Složení jistoty dle § 328b odst. 5 o.s.ř. se
nevyžaduje.
Soud vyzývá právnické a fyzické osoby, aby uplatnění případných práv, která dle § 267
o.s.ř. nepřipouštějí dražbu, bylo prokázáno před započetím dražby. P ozdní uplatnění takovýchto
práv již nemůže být k tíži vydražitele, který byl v dobré víře.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo přistoupili jako další oprávnění, a další
věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných 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, jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám,
v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Dražební vyhláška není soudním rozhodnutím (§ 328b odst. 3 o.s.ř.).
V Uherském Hradišti dne 31. srpna 2012

Lenka Kaňovská
soudní vykonavatelka

