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.,, ',.!+d4, |"'ff-^ USNESENÍ
I- t. ''"' Soudní exekutor JUDr. Tomáš Yrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38'

pověřený provedením exekuce na základě pověření, které lydal okresní soud v olomouci dne 30.5.2013, ěj.
50EXE4560l20I3-I3, dále usnesení, které vydal okresní soud v olomouci dne 28.6'2013, čj.
50EXE4560l20l3-|7, kterymi byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí:
rozhodčí nález ze dne 4'3.2013, čj' IIK762|20I2 vydal Mgr. Zd'eněk Kuěera (rozhodce) k uspokojení
pohledávky oprávněného: I{P Invest a.s., Prštné-Kútilry 63'I,7600I Zlín,IČo 60732792, zast. Mgr. Jan
Horáček' advokát, AK Žerotinovo nám' 13, 75002 Přerov, IČo 70627673, proti povinnému: Zd,ena
Tomková, Třebčín 212, 78342 Lutín, nar. 28'1.1967,Ing' Pavel Tomek, Třebčín 2I2, 78342 Lutín, nar.
17.4.1963, vydává tuto

ďražební vyhláš ku o oznámení d,ražebního roku
I-

Dražební rok se koná dne |6.5.2014 a bude zahájen v08:00 hodin vareálu exekučních skladů vPřerově
Čekyni, Zámeckáulice 230.

il.
Dražit se budou následující věct za tyto rozhodné ceny:

27 - vozidlo RZ: 3M9 5267 , ťtat 182 brava, 1 ks á 18 000,00 Kč

Vyvolávací cena, tj. nejnižší"podáni, ěiní vsouladu sust. $ 329 odst. l občanského soudního řádu jednu
třetinu rozhodné ceny.

Věci budou draženy jednotlivě.

Úhrada jistoty se nelyžaduje.

ilI.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo doŤizení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokojení jiných lymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadrŽovacím
nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen ''"ýkon rozhodnutí
(exekuce), jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby,jestliže v přihlášce uvedou ýši pohledávky a
jejího příslušenstvi a prokáŽí-|i je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž qýše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebudou uvedeny, se nepřihlíží.

rv.
Exekutor udělí příklep draŽite|i, ktery učiní nejlyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit
a věc převzít.

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

V Přerově dne \4.4.2014

Mgr. Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou 
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