
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána o 750 00 Přerov' Komenského 38

tel: 581 216 030 o fax:581 738020
e-mail: urad@exekuce.cz o internet: www.exekuce'cz o lD datové schránky: dzsg873
Pro platby povinných (dluŽníkŮ) 
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ČSoB ) č'Ú. 175 236 496 / o3oo ) var' symbol: O2528o4

značka oorávněného: l 05468.0l 57908586
Naše ě.j.:
103 Ex 02528104-108

USNESENI
Soudní exekutor JUDr' Tomáš Vrána, Se Sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38,

pověřený provedením exekuce nazákladě usnesení. které lydal okresní soud v Olomouci dne 18.8'2004, čj'
51 Nc 512512004-6, kteÚm(i) byla nďízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí:
platební rozkaz ze dne 3.3.2003, čj. 60 Ro 29212003 vydal okresní soud v olornouci k uspokojení
pohledávky oprávněného: Ge Money Bank,a.s', Vyskočilova 1422l7a, 14000 Praha - Michle. IČo
25612120, zast. JUDr. Jiří Novák, advokát, Sokolská 60, l2000 Praha, rČo 66203147,ptoÍi povinnému: Jiří
Doležel' Školni 2O3,'78349 Lutín, nar. 22.L.1914. zast. Mgr. Simona Yozná (opatrovník), Krajsl<y soud v
ostravě, Havlíčkovo nábř.34.72800 ostrava' v čáStce 73 310'68 Kč s příslušenstvím, jakoŽ i nákladů
exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím' r,ydává tuto

dražební vyhláš ku o oznámení dražebního roku

I.

Dražební rok se koná dne 20.1.2012 a bude zahžýen v08:00 lrodin vareálu exekučních skladů vPřerově -

Čekyni, Zámeckál1ice.

Tl.

DraŽit se budou následující věci zatyto rozhodné cenY:

5 - KAMERA JVC + OBAL + NÁHRADNÍ serpRtp. 1 ks á 2400 Kč
9 - NoTEBooK IBM + NAB. + OBAL. l ks á 2700 Kč
10 - WIFI KLÁVESN]CE LOGITECH + MYŠ, 1 ks á 600 Kč
1l - 4KS UDICE, + ŽIDLE' RYBÁŘ' + oBAL, l ks á 2400 Kč
13 - TASER JSS 800TYPE, l ks á 900 Kč
14 - SE'T BoX STRONG + Do. l ks á 300 Kč

Vyvolávací cena, tj' nejniŽší podání, činí vsouladu sust. $ 329 odst. l občanského soudního řádujednu
třetinu rozhodné ceny.

Věci budou draženy .| ednotl ivě.

Úhrada jistoty se ner'yŽaduje.

III.

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do t'ízení přistoupiIi jako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokojeníjiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím
nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodenr práva. než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí
(exekuce), jestliŽe je přihlásí nejpozději do zahájení draŽbv. jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávlry a
jejího příslušenství a prokáží-lije příslušnými listinami. K přihláškám. v nichŽ výŠe pohledávky nebo jejího
příslušenství nebudou uvedeny, se nepr'ihlíŽí.
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IV.

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

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

V Přerově dne 11.1.2012

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

Usnesení se doručuje:
- povinný (+ manžel povinného)
- oprávněný
- orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána (k r'ryvěšení na UD)
_ orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště (k vyvěšení na UD)

Vyvěšeno dne: 12. L. 201'2
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