č.j.: 50 E 91/2013-37

USNESENÍ
Okresní soud v Mladé Boleslavi rozhodl Jiřím Machulou, vyšším soudním úředníkem ve věci výkonu
rozhodnutí
Oprávněné:
zastoupené:
proti
povinné:

nezl. Nikola Kuchtová, nar. 17.01.2005, Husova 448, 288 02, Nymburk,
otec - Pavel Kuchta,nar. 29.10.1975, Husova 448, 288 02, Nymburk
Hana Kuchtová, nar. 15.10.1988, t.č. Husova 572, 294 41, Dobrovice

pro dlužné výživné 8.227,00 Kč
takto:
Soud vydává tuto

dražební vyhlášku:
Dražební jednání se nařizuje na den

20. ledna 2014 (pondělí) v 8:30 hodin
na místě samém – Husova 572, 294 41, Dobrovice
Dražit se budou tyto věci:
Poř. č. Věc
1.

rozkládací gauč vínové barvy

Rozhodná
cena v Kč
4.500,---Kč

Vyvolávací
cena v Kč
1.500,-- Kč

Výše příhozu
100,-- Kč

Věci určené k dražbě je možno prohlédnout v místě konání dražby v době od 8:15 hodin do 8:30
hodin.
Soud udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Učiní-li více dražitelů stejné nejvyšší podání,
udělí soud příklep tomu, komu svědčí předkupní právo. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli,
který byl určen losem. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit bez zbytečného odkladu; neučiní-li
tak, draží se věc bez jeho účasti znovu (§ 329 odst. 3 o.s.ř.).
Nenajde-li se vydražitel pro dražené věci, nařídí soud opětovnou dražbu (§ 330 odst. 2 o.s.ř.).
Účast na dražbě je bezplatná a neskládá se jistota.
Informace o dražbě lze získat na telefonním čísle 326 377 519 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.ř.
nepřipouštění 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 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)

Okresní soud v Mladé Boleslavi dne 28.11.2013
Jiří Machula, v.r.
vyšší soudní úředník
Za správnost: Dagmar Hájková
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