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D r až

V souladu s

oprávněného

proti
povinnérrru

se stanovuje
7.12.2011 a

Datum konání dražby:

Zahájení draŽby:

Zápis dražitelů a prohlídka dražených movitýclr věcí:

Místo konání dražby. Třebčín 2l 8

Číslo;ednací: 43 E 99912010 -43

ební vyhláška

1s.3.2012

l0:00 hod.

9:45 hod.

ustanotlením $ 328b) odst. 3 a násl' občanského soudního řádu (o.s.ř.) ve věci

okresní správa sociálního zabezpečení o|omouc, ' IC 00006963.

tř' Kosmonautů 11 51l6C^7]2 00, olomouc
č j. 480061220-901 8-25. 1 0.20l0ls-719lte

David Skopal. nar.1972, Lutín 208, 783 49,Lutín

konání soudní ďraŽby rnovitých věcí sepsaných soudnírn vykonavatelem drre

odhadnutých dne 7 .12.2011.

zhodná cena věci

Nákladní vozidlo MAZDA PREMACY M CP'

RZ lM3 0588,barva zelená-metal,r.v.2002 240 000'- Kč 80 000.- Kč

SloŽení jistoty se nevyŽaduje'

Dražbu movitých věcí provádí a tídí soudní vykonavatel; o průběhu draŽby soud

sepíše protokol.

V době určené pro zápis dražitelů bude provedena prezentace spojená s přidělením

dražebrlího čísla. Zájemce o dražené předměty (movité věci) při prezentaci předloŽí platný

občanský průkaz a pokud půjde o účast v draŽbě V Zastoupení, zástupce předloží také úředně

ověřenou plnou nroc'



Pokračování Spisová znaČka:4J E 999/20l0

NejniŽší podání vydraŽitele činí podle $ 329 odst. 2 o.s.ř. jednu třetinu rozhodné ceny.
DraŽitelé .isou vázárri svýrni podáními. pokLrd nebylo učiněrro podání vyšší. Výše ceny
vydraŽené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenovýclr předpisů.

Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li několik draŽitelťl
stejné podání a nebylo-li učiněno vyšší pr'ípustné podání. rozhodne. nedohodnou-li se tito
dražíteléjinak, soud losem, komu má pr'íklep udělit. VydraŽitel musí nejvyšší podání ihned
zaplatit^ neučirrí-li tak. draŽí se věc Znovu. bez jelio účasti. Na nejvyšší podání se započte
vydražiteleln složená "iistota. Dražitelům, kterýrn nebyl udělen pr'íklep, se vrátí zaplacená
jistota po skončení draŽebního jednání'

Zap|atí-li vydražitel ne.ivyšší podání řádně a včas' přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydraŽené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okarnŽiku
udělení příklepu. Přechodern vlastnictví navydraŽitele zanikají zástavní a zadržovací práva a

další závady váznoucí na věci.

Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soud vydraŽiteli na základě žádosti
potvrzení o přechodu vlastIrického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.
V případě dražby cenných papírťr vydá soud takové potvrzení vydražiteli i bez Žádosti.
V případě přechodu vlastnicl<ého práva k listirrnému cennému papíru na řad nebo na jméno
soud vyznačí rTa rubu anebo přívěsku cenného papíru pt*echod vlastnickélro práva k cennému
papíru rra vydraŽitele k okarnžiku Lrdělení příklepu.

Při rozvrlru podstaty se mohou oprávněný. ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, a další věřitelé domáhat uspoko.ierrí jiných vymahatelných pohledávek rrebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišt'ovacím převodem
práva. neŽ pro který byl naťízen výkori rozhodnutí. jestliŽe je přihlásí nejpozději do zahájení
draŽby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáŽí-li je
příslušnými listinami. K pr'ihláškánl, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství
nebude uvedena. se nepřihlíží.

Nenajde-li se vydražitel pro dražené věci, nařídí soud opětovnou draŽbu. Dražba
rrrovitých věcí bude provedena vintencích $ 32Bb) a následujících o.s.ř. a $ 49 a { 59
jednacího řádu pro okresní a krajské soudy ve znění novel (vyhláška č. 37ll992sb')'

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

okresní soud v olornouci
dne 13.02.2012

za správnost vylrotovení: Michaela Sadilová E'va Pšenicová, v.r'
vyšší soudní úřednice

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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