
Císlo jednací: 43 B 999/2al0 -56

Dražebni vyhláška
V souladu S ustanovenírn $ 328b) odst. 3 a násl. občanského soudního řádu (o.s'ř.) ve věci

oprávněného

proti
povinnému

Datum konárrí draŽby:

Zahájení draŽby:

Zápis dražitelů a prohlídka draŽených moviých věcí:

okresní SpráVa sociálního zabezpečení olomouc, , IC 00006963.
tř' Kosmonautů 1 l5Il6C.772 00, olomouc
č'j. 480061220-901 8-25' l 0.20 l 0l s-7 19lte

David Skopal, nar. 1972, Třebčín 2l8,

se stanovuje konání opětovné Soudní dražby movitých r,ěcí sepsaných soudním
vykonavatelem dne 7.12.201l a odhadnutých dne 16.4.2012.

16.5.2012

9:30 hod.

9:15 hod.

Místo konání dražby: Třebčín 2l8

Draženy budou tyto movité věci: rozhodná cena věci výŠe nejniŽšího podání

Nákladní vozidlo MAZDA PREMACY M CP'

RZ lM3 0588,barva zelená-metal,r.v.2002 l05 000.- Kč 35 000.- Kč

Složení jistoty se nevyŽaduje.

Dražbu movitých věcí provádí a řídí soudní vykonavatel; o průběhu draŽby soud
sepíše protokol.

V době určené pro zápis dražitelů bude provedena prezentace spojená s přidělením
dražebního čísla. Zájemce o dražené předměty (nrovité věci) při prezentaci předloŽí platný
občansl<ý průkaz a pokud půjde o účast v draŽbě V Zastoupe;í, zástupce předloží také úr'edně
ot'ěřenou plnou moc'



Pokračování Spisová značka: 43 E 99912010

NejniŽší podání vydraŽitele činí podle $ 329 odst.2 o.s.ř. jednu třetinu rozhodné ceny.
DraŽitelé jsou vázáni svými podárrírni' pokud rrebylo učiněno podání vyšší. Výše cerry
vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových předpisů.

Soud udělí příklep dražiteli, kteý učiní nejvyšší podání. Učiní-Ii několik draŽitelťr
ste.iné podání a nebylo-li učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne. nedohodnou-li se tito
dražiteléjinal<, soud losem, komu má příklep udělit. VydraŽitel musí nejvyšší podání ihned
zaplatit; neučiní-1i tak. draží se věc Znovu. bez jeho účasti' Na nejvyšší podání se započte
vydražitelern složená jistota. Dražitelťrrn, kteýrn nebyl udělen příklep. se vrátí zap|acená

.jistota po skončení draŽebního jednání.

Zaplatí-|i vydraŽitel ne.ivyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, ato správními účinky kokamžiku
udělerrí příklepu. Přechodem vlastriictví navydražitele zanikají zástavní azadržovací práva a
další závady váznoucí na věci.

Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soud vydražiteli na základě žádosti
potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení př'íklepu.
V případě dražby cenných papírů vydá soud takové potvrzení vydražiteli i bez Žádosti.
V případě přechodu vlastnického práva k listinnému cennému papíru na řad nebo na jméno
soud vyznačí na rubtl anebo přívěsku cenného papíru přechod vlastnického práva k cennému
papíru navydražitele k okamŽiku r-rdělení příklepu.

Při rozvrlru podstaty se mohou oprávněrlý. ti, kdo do řízení přistor'rpili jako další
oprávnění, a další věřitelé dornálrat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem
práva. než pro který byl nařízen výkon rozhodnutí' jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení
dražby. jestliŽe v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je
pr*íslušnýrni listinami. KpI'ihláškám, vnichž výše pohledávky nebo jejího př'íslušenství
nebude uvedena. se nepřihlíží.

Nenajde-li se vydraŽitel pro draŽené věci, nařídí soud opětovnou draŽbu' DraŽba
movitých věcí bude provedena vintencích $ 328b) a nás|edujících o.s.ř. a $ 49 a $ 59
jednacího řádu pro okresní a krajské soudy veznění novel (vyhláška č.37ll992 Sb.)'

P o u č e n í: Dražebnívyhláškanenísoudním rozhodnutím ( $ 328b) odst.3 o's.ř. ) aneisou
proti ní přípustné opravné prostředky.

okresní soud v olornouci
dne 23.04.2012

za splávnost vyhotovení: Michaela Sadilová E'va Pšenicová. v.r'
vryšší soudní úřednice

Vyvěšeno dne: 24.4.201-2
Sejnuto dne:
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