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Č.j. 015 EX 1077/16 -58

USNESENÍ
o nařízení dražebního jednání
o prodeji movitých věcí
ve smyslu ustanovení § 328b, a násl. o.s.ř.

DRAŽEBNÍ ROK
Článek 1.
Soudní exekutor Mgr. Pavel Dolanský, IČ: 406 58 759, se sídlem Exekutorský úřad Beroun, Palackého čp. 31/2, Beroun I.,
nařizuje dražební jednání v rámci exekučního řízení na peněžité plnění
proti povinnému:
na návrh oprávněného:

Tomáš Lakatoš, bytem Pešlova 357/14, Praha, dat. nar.: 01.02.1964
Luboš Jonáš, bytem Stoupající 801/26, Praha, dat. nar.: 27.03.1969, práv. zast. advokátem
Mgr. Monika Jirásková, se sídlem Dlouhá 727/39, Praha-Staré Město, PSČ: 110 00, IČ:
86664263

Pro pohledávku ve výši 717.530,717.530,-,- Kč s příslušenstvím
pověřeného vedením exekuce Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 21.07.2016 č.j. 75 EXE 5289/2016-15, doložka
provedení exekuce 10.09.2016. O provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného rozhodl soudní exekutor Mgr. Pavel
Dolanský exekučním příkazem 015 EX 1077/2016-25 ze dne 21.9.2016.
Článek 2.
Dražební jednání bude zahájeno v 08:05 hodin dne 17.12.2018,
17.12.2018, na adrese Na Máchovně 1270, Beroun
Prohlídka dražených věcí je v 08:00 hod.
Článek 3.
Předmětem dražby budou věci movité:
Počet kusů
Seznam a popis věcí
Soubor movitých věcí
z bytu (pračka, kávovar, sestava
hifi Nakamichi, tuner, Tv
Samung)

Odhadní cena

Vyvolávací cena

4.500,4.500,-

1.5
1.500,00,-

Cenový odhad movité věci zahrnuté do dražby byl ve smyslu ustanovení § 328 odst. 2, zákona č. 99/1963 Sb. o. s. ř.
proveden vykonavatelem soudního exekutora. Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
Článek 4.
Nejnižší podání při dražebním jednání činí shora stanovené vyvolávací ceny a dražitelé jsou svými podáními vázáni. Výše ceny
není ustanoveními cenových předpisů omezena.
Před zahájením dražby je dražitel povinen prokázat svoji totožnost.
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Beroun, č.ú.: 27-7069460277/0100, IČ: 40658759, DIČ: cz-6708061503

Učiní-li několik dražitelů stejné podání a nebylo-li učiněno vyšší přípustné podání, rozhodne, nedohodnou-li se tito dražitelé
jinak, soudní exekutor losem, komu má příklep udělit.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Článek 5.
Věci, pro které se nenajde kupec ani po opětovné dražbě, může oprávněný převzít do 15 dnů po vyrozumění o bezvýslednosti
dražby za jednu třetinu odhadní ceny. Takto učiněné převzetí věcí oprávněným má stejné účinky jako dražební prodej.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Upozornění:

Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora a povinný nesmí dražit.

V Berouně dne 02.11.2018
Mgr. Pavel Dolanský v. r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Roman Kunc – vykonavatel pověřený soudním exekutorem
Doručuje se dle ust. § 328b, odst. 3, o.s.ř.:
-
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