č.j.: 067 EX 206658/09-75
č.o.: 2096812

Dražební vyhláška
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, rozhodl ve věci exekuce ve prospěch
oprávněného: Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 19000, Praha 9, IČ
00005886, zast. JUDr. Tomáš Sokol, advokát, Sokolská 60, 12000, Praha 2, a v neprospěch
povinného: JANA KREJČOVÁ, dříve: DAŇKOVÁ, DR. MARODYHO 912/10, 19600,
PRAHA, nar.26.09.1980, o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce, tak,
že vydává tuto

Dražební vyhlášku
Soudní exekutor oznamuje v souladu s ustanovením § 328b odst. 3 o.s.ř. dražební rok.
Dražba movitých věcí povinného, sepsaných při provádění exekuce, se koná dne
21.8.2012 od 11:35 hodin, Restaurace Střelnice, ul. Míru 24, Rokycany.
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Předmětem dražby je tento soubor sepsaných movitých věcí ve vlastnictví povinného:
Cena
Nejnižší
Popis
odhadní/
podání
rozhodná
Televizor Tesla stříbrný
DVD přehrávač Denver
Přenosný radio+CD Amboss
1665,00
555,00
Tiskárna Hp
Mikrovlnná trouba SHARP
Počítač klávesnice+myš
Movité věci se budou dražit v rámci souboru věcí.
Cena odhadní/rozhodná byla v souladu s ustanovením § 328 o.s.ř. stanovena zaměstnancem,
pověřeným JUDr. Jurajem Podkonickým, Ph.D., soudním exekutorem.
Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,
a další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než
pro které byla nařízena 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 nebude uvedena,
se nepřihlíží; ustanovení § 335 odst. 2 a 336f se použije přiměřeně.
Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, nepřesahuje-li částku stanovenou jako
nejvyšší možnou platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu. Pokud tak neučiní,
draží se věc znovu bez jeho účasti.

P o u č e n í: Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout dne 21.08.2012 od 9:00 do 9:55, Restaurace
Střelnice, ul. Míru 24, Rokycany. Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný a manžel
povinného nesmějí dražit. Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní ceny. Dražitelé jsou vázáni svými
podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší
podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.
V případě, že bude nejvyšší podání převyšovat částku 350.000,- Kč a vyplacení nejvyššího podání tak bude
v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004, o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č.
337/1992, o správě daní a poplatků, bude muset vydražitel zaplatit nejvyšší podání bezhotovostní platbou do
sedmi dnů od udělení příklepu, jinak soudní exekutor nařídí opakovanou dražbu. Vydražitel, který nezaplatí
nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vzniknou
v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikne tím, že nezaplatil nejvyšší podání,
a, bude-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto závazky se
započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto závazky, zbývající část se vrátí vydražiteli. O
těchto závazcích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. Pro
movité věci, pro něž se nenajde vydražitel, nařídí soudní exekutor opětovnou dražbu.

V Praze dne 19.7.2012.
otisk razítka
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor
Za správnost:
Pavla Urbanová

