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USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Karlových Varech dne
23.1.2012, č.j. 25EXE108/2012-8, kterým(i) byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných
rozhodnutí: rozhodčí nález ze dne 8.8.2011, č.j. 1133/11 vydal Ing. Šárka Skálová (rozhodce) k uspokojení
pohledávky oprávněného: T&C DOMOV s.r.o. (dříve Komerční obchodní a úvěrní společnost DOMOV
s.r.o.), Chudčická 1351/17, 63500 Brno, IČO 27124339, zast. Mgr. Martina Suchomelová, advokát,
Křižíkova 70b, 61200 Brno, IČO 66244820, proti povinnému: Pavel Olejník, Krásné Údolí 126, 36401
Krásné Údolí, nar. 5.2.1991, Ondřej Olejník, Krásné Údolí 126, 36401 Krásné Údolí, nar. 15.9.1989, v
částce 61 825,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím,
vydává tuto

dražební

vyhláš ku o oznámení dražebního roku

II.
Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
10 - vysavac HOOVER, 1 ks á 600 Kč
11 - tenisove rakety PRESTIGE, PRO SUPEX, 2ks á 600 Kč (budou se dražit jednotlivě)
Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu
třetinu rozhodné ceny.
Věci budou draženy jednotlivě.
Úhrada jistoty se nevyžaduje.
III.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím
nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí
(exekuce), 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 nebudou uvedeny, se nepřihlíží.

0998.0059498556

I.

Dražební rok se koná dne 14.12.2012 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově Čekyni, Zámecká ulice 230.

IV.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit
a věc převzít.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání. Tato dražební vyhláška není soudním
rozhodnutím (§ 328b odst. 3 o.s.ř.)

V Přerově dne 7.12.2012
Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou

Usnesení se doručuje:
povinný (+ manžel povinného)
oprávněný
orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána (k vyvěšení na ÚD)
orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště (k vyvěšení na ÚD)

