11 E 1721/2010-26
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Okresní soud v Domažlicích rozhodl vyšší soudní úřednicí Petrou Volfíkovou ve věci výkonu
rozhodnutí prodejem movitých věcí oprávněného: Okresní správa sociálního zabezpečení
Domažlice, IČ: 00006963, Msgre. B. Staška 265, 344 74, Domažlice, proti povinné: Pěkná
Ludmila, nar. 27.03.1970, Budovatelů 381, 345 22, Poběžovice, soud nařizuje, aby movité
věci zabavené pro tuto pohledávku podle protokolu ze dne 4.8.2005, č.j.: 11 E 1721/2010-15
byly prodány dražbou.

Dražba se bude konat dne 5.8.2011 od 13,00 hodin v OSSZ v Domažlicích, Msgre. B.
Staška 265, ve skladu movitých věcí, v suterénu.
PROHLÍDKA dražených movitých věcí bude možná v den dražby, tj. dne 5.8.2011 v době
od 12,00 do 13,00 hodin v Domažlicích, Msgre. B. Staška 265, ve skladu movitých věcí,
v suterénu – místo bude blíže označeno.
Dražit se budou tyto movité věci:
Poř. Věc
č.
1.
2.

DVD přehrávač zn. TOSHIBA + DO
Set top box zn. SENCOR, černé provedení + DO

Odhadní cena (ev.
rozhodná cena) v
Kč

Nejnižší podání
(vyvolávací
cena) v Kč

600,00
600,00

200,00
200,00

Podání při dražbě lze zvyšovat nejméně o 50,--Kč, draží-li se movitá věc, jejíž vyvolávací cena je nižší než
50,-- Kč, lze podání zvyšovat o méně než 50,--Kč.
Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání.Učiní-li 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 nejvyšší podání ihned zaplatit v hotovosti; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho
účasti (§ 329 odst. 3 o.s.ř.). Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další
závady váznoucí na věci (§ 329 odst. 7 o.s.ř.).
Soud upozorňuje, že 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-li 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.
Zaplacení jistoty se nevyžaduje.

Okresní soud v Domažlicích dne 08.07.2011
Petra Volfíková, v.r.
vyšší soudní úřednice
Za správnost vyhotovení:
Martin Hříbal

