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USNESENI
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlen"r Exekutorského úřadu Přerov' Komenského 38,

pověřený provedením exekuce nazákladě usnesení, které lrydal okresní soud v Olomouci dne 13.8.20 l0, čj.
48EXE418612010-19, kterým(i) byla naiízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí:
platební rozkaz ze dne 26.2.2010, čj. 3Cml 412010-12 vydal Krajský soud v Brně k uspokojení pohledávlg'
oprávněného: Leopold Kvapil, Smržice 141,'79817 SmrŽice, nar. 1].6.1950, zast. JUDr. Pavel Kvíčala,
advokát, nám. T. G. Masaryka l8' 798ll Prostějov' IČo |2311359, proti povinnému: František Kumaj,
Třebčín 29, 18342 Lutín, nar. 9.9.1956,ICo ó3312654, v částce 5 000'00 Kč s příslušenstvím, jakož l
nákladů exekuce,jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto

dražební vyhláš ku o oznámení dražebního roku

I.

Dražební rok se koná dne 19.8.20ll a bude zahii1en v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově -

Čekyni, Zámeckáu|ice.

il.
Dražtt se budou následující věcl za týo rozhodné ceny:

10 - digi foťák olympus, -l 
ks á 900 Kč

Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání' činí v souladu S ust. $ 329 odst. l občanského soudního řádu jednu
třetinu rozhodné ceny.

Věci budou draŽeny j ednotlivě.

Úhrada jistoty se nevyžaduj e.

I II.

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěnýchzadržovacím
nebo zástavním právem nebo zajišt'ovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí
(exekuce)' jestliže je přihlásí nejpozději do zahii1enÍ dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a
jejího příslušenství aprokáží-lije přís|ušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebudou uvedeny' se nepřihlíží'

IV.

Exekutor udělí příklep dražltelj, který učiní nejlyšší podání. Vydražitel musí nejr,yšší podání ihned zaplatit
a věc převzít'

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

Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou
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V Přerově dne 10.8.2011



Usnesení se doručuje:
- povinný (+ nlanžel povirrného)
- oprávnčný
- oigán obce. vjejírnž obvodu budc dražba konána (k r1'r'ěšcní.na Uf))

- o.gán obce. v jejímž obvodu r-rlá povinný bydlištč (k r',vvěšení na l_ID)

Vyvěšeno dne: L2. B .2a11
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