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Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šurnperk, se sídlem Masarykovo nám.
44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve
Vyškově ze dne 4.4.20 II, č.j. 24EXE 1551120 11-9, které nabylo právní moci dne 4.6.20 II, ketrým byla nařízena
exekuce podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve Výškově Č. j. 6EC508/20 I O ze dne
25.11.20 I O, který nabyl právní moci dne 21.12.20 I O, vykonatelného dne 21.12.20 I O

ve věci
oprávněného:

Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská čp.121 / čo.8, 118 00 Praha I - Malá Strana, IČ:
27242617, práv. zast. Mgr. et Mgr. Jana Sekyrová, advokát se sídlem Letenská čp.121 / čO.8,
I 18 00 Praha I - Malá Strana

proti
povinné:

Eva Darrnovzalová, bytem Nesovice čp.276, Nesovice 683 33, nar. 15.8.1954

pro 25 465,00 Kč s příslušenstvím

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
o provedení dražby věcí movitých

Dražba movitých veci zabavených na základě exekučního příkazu č.j. 139 EX 06819/ I I-O I 5 ze dne
08.08.2011 se koná dne 24.3.2014 v 10:00 hodin na adrese Tovární 9, 750 01 Přerov.

II.

D v' b d . Id" , d ď'razrt se u ou nas e UlICI rnovrte veci za uve ene nejruzst po aru:

Popis MV
Vyvolávací
cena:

BTV Thornson 1000

Nejnižší podání činí v souladu s ust. § 329 odst. 2 zák.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu a § 52 a § 69
zák.č. 120/200 I Sb. exekučního řádu jednu třetinu odhadní nebo úředně stanovené ceny.
Věci určené k dražbě je možno si prohlédnout v den konání dražby v místě dražby v době od 9:00 hodin do
zahájení dražby. Soudní exekutor nenese zodpovědnost za stav a funkčnost dražených věcí.

III.



Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání bez
zbytečného odkladu zaplatit a věc převzít. Nepřevezme-li vydražitel vyd ražené věci do I měsíce po doplacení
nejvyššího podání, ude nařízena opětovná dražba s tím, že vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání řádně a
včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další
dražbou, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší podání
nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání.

TV.

V případě, že dražené movité věci obsahuj í datové nosiče, budou obsažená data před konáním dražby smazána.
Data z uvedených nosiči'! lze zajistit (stáhnout, zálohovat) do 10 dni'! před konáním dražby.

Poučení: Proti dražební vyhlášce není odvolání přípustné (§ 328b odst. 3 o.s.ř.)

V Zábřehu na Moravě dne 17.2.2014

Mgr. Marcel Kubis
soudn í exekutor

Za správnost vyhotovení:
Skutka Miroslav

Usnesení se doručuje:
povinný
manžel povinného
oprávněný
orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána, kdy orgán obce dražební vyhlášku zveřejní
způsobem v místě obvyklým
orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště, kdy orgán obce dražební vyhlášku zveřejní
způsobem v místě obvyklým

Vyvěšeno dne: 19.2.2014 Svěšeno dne: 6.3.2014


