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Císlo jedna cí: 43 E 999 l20l0 -20

ební vyhtáška
V souladu s ustanovením $ 328b) odst. 3 a násl' občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve věci

se stanovuje konání soudní ďražby movitých věcí sepsaných soudním vykonavatelem dne
12.5'2011 a odhadnutých dne l2.5.2011.

oprávněného

proti
povinnému

Datum konání ďražby:

Zahájení dražby:

Zápis dražitelů a prohlídka dražených moviých věcí:

okresní správa sociálního zabezpečení olomouc, , IC 00006963,
tř. Kosmonautů l L51l6C,772 00, olomouc
č j. 48006 1220 -901 8 -25 .1 0'2010 l s-7 19 lte

David Skopal, nar.1972,Lutín 208, 783 +9,Lutin

3.11 .2011

9:00 hod.

8:45 hod.

Místo konání dražby: Třebčín 218

Draženy budou tvto movité věci; rozhodná cena věci vÝše nejnižšího podánr

Nákladní vozidlo MAZDA SD E 2200,

RZ oCN 0191 50 000.- Kč 16 667,- Kč

Složení jistoty se nevyžaduje.

Dražbu moviých věcí provádí a řídí soudní vykonavatel; o průběhu dražby soud
sepíše protokol'

V době určené pro zápls dražite|ů bude provedena prezentace spojená s přidělením
dražebního čísla. Zájemce o dražené předměty (movité věci) při prezentaci předloží platný
občanský průkaz a pokud půjde o účast v dražbé v Zastoupení,'zástupce předloží také úředně
ověřenou plnou moc.

Nejnižší podání vydražitele činí podle $ 329 odst. 2 o's'ř. jednu třetinu rozhodné ceny.
Dražítelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny
vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.
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Pokračování Spisová značka: 43 E 99912010

Soud udělí příklep dražite1i, kteď učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik dražitelů

stejné podání a nebylo_li učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito
dražiteléjinak, soud losem, komu má příklep udělit. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned

zap\atit; neučiní_li tak, draŽí se věc Znovu! bez jeho účasti. Na nejvyšší podání se započte

vydražitelem složená jistota. Dražitelům, kterym nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená
jistota po skončení dražebního jednání.

Zaplatí-li vydražite| nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydrůených věcí, a to s právními účinky k okamžiku
udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástav1í a zadrŽoyací práva a

další závady váznoucí na věci.

Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soud vydražiteIj na základé žádosti
pofvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.
V případě dražby cenných papírů lydá soud takové potvrzení vydražiteli i bez žádosti.

V případě přechodu vlastnického práva k listínnému cennému papíru na řaď nebo na jméno

soud vyznačí na rubu anebo přívěsku cenného papíru přechod vlastnického práva kcennému
papíru navydražitele k okamžiku udělení příklepu.

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo

pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem
ptáva, než pro který byl nařízen výkon rozhodnutí' jestliŽe je přihlásí nejpozději do zahál1ení

dražby, jestliže vpřihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-Ii je

příslušnými listinami. K přihláškám, v nichŽ výše pohledávky nebo jejího příslušenství
nebude uvedena, se nepřihlíží.

Nenajde-li se vydražitel pro dražené věci, nařídí soud opětovnou draŽbu. DraŽba

moviých věcí bude provedena vintencích $ 328b) a následujících o.s.ř. a $ 49 a $ 59
jednacího řádu pro okresní a krajské soudy ve zněni novel (vyhláška č. 3711992 sb')'

Poučen í: Dražebnívyhláškanenísoudním rozlrodnutím ( $ 328b)odst.3 o.s.ř. )anejsou
proti ní přípustné opravné prostředky.

okresní soud v olomouci
dne 04.10.2011

za správnost vyhotovení: Michaela Sadilová Eva Pšenicová, v.t.
vyšší soudní úřednice

Vyvěšeno dne: 70. 10,
Sejnuto dne:

s - (UsneseDj dÍaŽeb|i v\hláškd)
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