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USNESENI
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Se Sídlem E'xekutorského úřadu Přerov, Komenského 38,

pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal okresní soud v ol omouci dne 21 .5 .2009 , č j.
51Nc5'7'78l2009-'7, kterým(i) byla naiízena exekuce podle pravomocných a r,ykonatelných rozhodnutí:
směnečný platební rozkaz ze dne 30.3.2009' čj. 6Cm16412009-5 qldal Krajský soud v ostravě, pobočka v
olomouci k uspokojení pohledávky oprávněného: Lenka Burešová, okružní 169,79601 Prostějov, nar.
25.6.Ig7g, zast. JUDr. Petr Dítě, MBA, LL.M, advokát, Horní náměstí }9,'712OO olomouc, tČo lzosoqss,
proti povinnému: Adriana Sedláčková. Na Sídlištl295"78349 Lutín, nar. 72.5'1982' v částce 58 000,00 Kč s
příslušenstvím, jakoŽ i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, r,ydává tuto

dražební vyhláš ku o aznámení dražebního roku

I.

Dražební rok se koná dne 15.4.2011 a bude zahájen v08:00 hodin vareálu exekučních skladů vPřerově -

Čekyni, Zámecká ulíce.

il.
Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:

22- BVT Clatronic, 1 ks á 60 Kč
23- DVD Limit, 1 ks á 90 Kč
29- BvT Samsung bez do, l ks á 1200 Kč
30- Pr'edsíňová stěna 2 ks, 1 ks á 450 Kč
31- Vodní dýmka, 1 ks á300 Kč
32- Kanc. židle' 1 ks á 450 Kč
33- Digi fotoaparát Technika, 1 ks á 600 Kč
34- MT Nokia. l ks á 300 Kč
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Vyvolávací cena, tj. nejníŽší podání, činí vsouladu Sust. $ 329 odst. i občanského soudního řádu jednu
třetinu rozhodné ceny.

Věci budou drďeny jednotlivě.

Úhrada jistoty se nelyžaduje.

ilt.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokojeníjiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacim
nebo zástavním právem nebo zajišt'ovacím převodem práva. než pro které byl nařizen výkon rozhodnutí
(exekuce)' jestliže je přihlásí nejpozději ďo zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou 1yši pohledávky a
jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám; v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebudou uvedeny, se nepřihlíží.



Exekutor udělí
a věc převzít.

Poučení:

IV.

příklep dražiteli, který učiní nejlyšší podaní. Vydražitel musí nejr,yšší podlání ihned zaplatit

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. Tato dražební lyhláška není soudním
rozhodnutím ($ 328b odst' 3 o.s'ř')

V Přerově dne 6.4.2011

Vyvěšeno dne: 8. 4. 2011
Sejmuto dne:

Mgr. René Mohyla, exekutorslgí kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou

Usnesení se doručuje:
- povinný (+ manžel povinného)
- optávněný
- orgán obce, vjejímž obvodu bude dražba konrína (k vyvěšení na UD)
- orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště (k v5,wěšení na ÚD)
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