Spisová značka : 50 E 822/2009-25

Dražební vyhláška
ČR – Okresní soud v Mladé Boleslavi rozhodl vyšší soudní úřednicí Michaelou Bonkovou, ve
věci výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí
Oprávněné

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, se sídlem Husova 302, 293
01 Mladá Boleslav
Vaše značka: 50035/09-J, 638/09

proti
povinnému

pro 191 226,- Kč

Stanislav Veselý
nar. 3.4.1966
bytem Voděrady 18
t a k t o:

Soud vydává tuto

dražební vyhlášku:
Dražební jednání se nařizuje na den

5.3.2010 v 11.00 hod na místě samém – Voděrady 18.
Dražit se budou tyto sepsané movité věci, v tomto pořadí:

1. osobní automobil
zn. ŠKODA 120 L
(SPZ MBE 57 62)

odhadní
cena v Kč

vyvolávací
cena v Kč

výše
příhozu

9 000,-

3 000,-

100,-

Věc určenou k dražbě je možno si prohlédnout v místě konání dražby v době od 10:45
hodin.

UPOZORNĚNÍ: oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další

věřitelé se mohou při rozvrhu výtěžku dražby 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.
Přihláška do dražby musí obsahovat výši pohledávky a jejího příslušenství a je nutné ji
prokázat příslušnými listinami.
K přihláškám, v nichž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího příslušenství, se
nepřihlíží.
Účast na dražbě je bezplatná (neskládá se ani jistota)
Soud udělí příklep vydražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li nejvyšší podání
několik dražitelů, soud rozhodne losem, komu má příklep udělit.
Vydražitel musí zaplatit nejvyšší podání ihned, neučiní-li tak, bude věc dražena znovu
bez jeho účasti.
Nenajde-li se kupec pro dražené věci, soud nařídí opětovnou dražbu.

Informace o dražbě lze získat na telefonním čísle 326 377 530 u vykonavatelky soudu
nebo na internetové adrese www.justice.cz.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202/2 písm. a) osř.).

V Mladé Boleslavi, dne 11.2.2010
Michaela Bonková,v.r.
vyšší soudní úřednice
Za správnost: Monika Popadičová

