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č.j. 139 EX 01743/10-038
zn. opr. MB-03657/3821
Naše zn.:
EX 01743/10

Vyřizuje:

Dne:
19.9.2011

Jiří Pavlů

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám.
44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve
Znojmě ze dne 29.9.2010, č.j. 16EXE6467/2010-11, které nabylo právní moci dne 27.10.2010, ketrým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve Znojmě č. j. 14EC543/2010 ze
dne 25.5.2010, který nabyl právní moci dne 23.6.2010, vykonatelného dne 23.6.2010
ve věci
oprávněného:
Bohemia Faktoring s.r.o., Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 , IČ: 27242617, práv. zast.
Mgr. Tomáš Rašovský, advokát se sídlem Kotlářská 51a, 602 00 Brno
proti
povinné:
Eva Drvoštěpová, bytem Šatov čp.172, Šatov 671 22, nar. 16.4.1971
pro 13 536,00 Kč s příslušenstvím

usnesení

o o z n á m e n í d r a ž e b n í ho

roku

:

Dražební jednání movitých věcí zabavených na základě exekučního příkazu č.j. 139 EX 01743/10-019 ze dne
06.01.2011 se koná dne 31.10.2011 v 10:00 hodin na adrese Tovární 6, Přerov, 75002
II.
Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
č.4, popis: BTV Praktik, ks: 1, nejnižší podání 300Kč
Nejnižší podání činí v souladu s ust. § 329 zák.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu a § 52 zak.č. 120/2001
Sb. exekučního řádu jednu třetinu odhadní nebo úředně stanovené ceny.
Věci určené k dražbě je možno si prohlédnout v den konání dražby v místě dražby v době od 8:00 do zahájení
dražby.
III.

Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned
zaplatit a věc převzít.

Poučení :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)
Mgr. Marcel Kubis
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Jiří Pavlů

Usnesení se doručuje:

-

povinný
manžel povinného
oprávněný
orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána
orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště

