Číslo jednací : 40 E 396/2009-52

Dražební vyhláška
Okresní soud v Mladé Boleslavi rozhodl Lenkou Šmejkalovou, soudní tajemnicí zastupující vyšší soudní
úřednici Evu Kůželovou ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněného :
ČSOB Pojišťovna a.s.,člen holdingu ČSOB, Masarykovo nám.
1458, 532 18 Pardubice - Zelené Předměstí, IČ: 45534306
zn. ZIPB 5441, 5460
zastoupeného advokátem: Mgr. Aneta Bendová, S.K.Neumanna 725, 500 02 Hradec Králové
proti
povinné:
Marie Beranová, nar. 29.07.1972, Zelená 410, 294 42 Luštěnice
pro 1.680,00 Kč s příslušenstvím a 1.500,00 Kč s přísl.,
t a k t o:
Soud vydává tuto

dražební vyhlášku:
2. dražební jednání se nařizuje na den

26.11. 2010 v 11:00 hodin na místě samém, tj. na adrese Luštěnice, Zelená čp.
410
Dražit se budou tyto sepsané movité věci, v tomto pořadí :
rozhodná
cena v Kč

1/ mikrovlnná trouba zn. Sencor
2/ lednice s mrazákem zn. Calex
3/ barevný televizor zn. Philips
4/ barevný televizor zn. JVC
5/ video zn. Thomson
6/ settopbox

900,4.500,3.000,3.600,600,900,-

vyvolávací
cena v Kč

výše
příhozu

300,1.500,1.000,1.200,200,300,-

100,100,100,100,50,50,-

Věci určené k dražbě je možno si prohlédnout v místě konání dražby v době od 10.45 hodin.
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.
Informace o dražbě lze získat na telefonním čísle 326 377 530 u vykonavatelky soudu nebo
na internetové adrese www.justice.cz.
Soud vyzývá právnické a fyzické osoby, aby uplatnění případných práv, která dle § 267 o.s.r.
nepřipouštějí dražbu, bylo prokázáno před započetím dražby. Pozdní uplatnění takovýchto práv již
nemůže být k tíži vydražitele, který byl v dobré víře.
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202/2 písm. a) osř.).

V Mladé Boleslavi, dne 12.10.2010
Lenka Šmejkalová,v.r.
soudní tajemnice

Za správnost. Monika Popadičová

