č.j. 052 EX 237/2009-26
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor JUDr. Ladislav Navrátil, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem Sladkovského 592, 530 02 Pardubice,
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Okresním soudem Pardubice ze dne 25.03.2009
č.j. 35 Nc 11688/2009-9, na návrh oprávněného VADIUMLOV s.r.o., se sídlem Sokolská 294, Česká Lípa, IČ:
25481631, práv. zast. JUDr. Anna Bečvářová, se sídlem Dobronická 1256, Praha 4, PSČ: 148 25, a proti povinnému
Pavel Havel, bytem Staré Jesenčany 49, Pardubice, PSČ: 530 02, dat. nar.: 17.11.1963, touto dražební vyhláškou
oznamuje dražební rok.
I.
Dražba se koná na adrese Skladovací areál Na Hůrkách (bývalý areál kasáren), č.p. 9, skladovací objekt č. 2 dne
17.02.2009 v 10:00 hod.
II.
Předmět dražby, rozhodná cena, nejnižší podání:
Předmět dražby

Rozhodná cena (v Kč)

Soubor movitých věcí – rybářské
potřeby (pruty, navijáky, stojany,
návnady,
posilovače,
třpytky,
kroužky, číhátka, hlásiče, háčky,
clipy, zarážky, vesty, čepice) vše
několik kusů

59.961,-

Nejnižší podání (v Kč)
19.987,-

III.
Zaplacení jistoty se nepožaduje.
IV.
Prohlídka dražených věcí proběhne na téže adrese téhož dne od 9:45 do 10:00 hod.
V.
Vydražitel je povinen nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.
VI.
Vydražitel je povinen vydraženou věc převzít bezprostředně po udělení příklepu a po zaplacení nejvyššího podání.

Upozornění:

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a další věřitelé domáhat uspokojení jejich vymahatelných
pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím
převodem práva, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení
dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými
listinami.

Poučení:

K přihláškám, v nichž nebude uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství, se nepřihlíží.
Ten, kdo hodlá uplatnit u dražené věci právo, které nepřipouští exekuci, nechť tak učiní vůči oprávněnému návrhem na vyloučení
věci z exekuce nejpozději do zahájení dražby (§ 267 odst.1 OSŘ).
Přechodem vlastnictví v dražbě na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na dražené věci (§
329 odst.7 OSŘ).
Dražební vyhláška není rozhodnutím (§ 328b odst. 3 OSŘ). Odvolání není přípustné.

V Pardubicích dne 26.01.2010
JUDr. Ladislav Navrátil, v.r.
soudní exekutor
za správnost vyhotovení:
Mgr. Petr Pelikán
„Pověřený soudním exekutorem“

