č.j. 24 E 472/2011-34

Dražební

vyhláška

Ve věci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí oprávněné Všeobecná zdravotní
pojišťovna České republiky
e sídlem v Praze 3, Orlická č. 4/2020, IČ 41197518, proti
povinnému Zdeněk Husařík, nar. 1955, bytem Kojátky č. 48,

Nařizuje se d r až b a movitých věcí povinného
dne 23.11.2011 v 9,30 hodin
na místě samém Kojátky č. 48

Dražit se budou tyto věci samostatně:
Poř. Č.
Věc

11

do

rnotocykl-skútr zn. KlNGW A Y
VONROAD, výr.označení : WJM50QT-9
modrá barva, stáří 6 měsíců, nepojízdný

rozhodná cena
13.800,--Kč

nejnižší podání
4.600,--Kč

50 SPEED

Věci určené k dražbě je možno prohlédnout
9,30 h.

v místě konání dražby v době od 9,00 h

Podání se budou zvyšovat o 100,--Kč.
Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
Podle § 329 odst. 3 )o.s.ř. Soud udělí příklep dražiteli který učiní nejvyšší podání.Učiníli několik dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne,
nedohodnou-li se tito dražitelé jinak, soud losem, komu má příklep udělit. Vydražitel musí
nevyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.
Podle § 329 odst. 7 )o.s.ř. zaplati-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na
vydražitele vlastnické právo k vydražené věci nebo souboru vydražených věcí, a to s právními
účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a
zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Upozornění:
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako
další oprávnění, a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem
práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení

dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-Ii je
příslušnými listinami.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se
nepřihlíží. ( ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f se použijí přiměřeně)

Poučení:
Dle ust. § 325 b odst. J /o.s.ř. - Povinný umožní tomu, kdo provádí
přístup na všechna místa, kde má své mo ité věci umístěny.

výkon

rozhodnutí,

Dle ust. § 325 b odst. 2/ o.s.ř. - Každý, v jehož objektu má povinný svůj byt (sídlo,
místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby ten, kdo provádí výkon
rozhodnutí, provedl prohlídku bytu a jiných místností povinného. Nesplní-li tuto povinnost,
je ten, kdo provádí výkon oprávněn zjednat si k bytu nebo jiné místnosti povinného přístup.

Okresní soud ve Vyškově, dne 5. října 2011

Hana Autratová,v.r.
vyšší soudní úřednice
Za správnost vyhotovení:
Štěpánková Romana
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