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Okresní soud v Chrudimi

Oznamuje,žedne 5.10.2011 v 14:00. proběhne

v prostorách

Dolní Holetín 26

"DRAZBA
Prohlídka dražených věcí proběhne v prostorách : Dolní Holetín 26

téhož dne
od 13:45 do 14:00

dražbu provádí Soudek Pavel - soudní vykonavatel
tel: 469669739 mobil : 737244632 email : posta@osoud.chr.justice.cz

Pozn: Podle paragrafu 329 odst. 2 Občanského soudního řádu musí vydražitel nejvyšší podání zaplatit ihned.
Nutné předložit občanský průkaz.

Spisová značka: 21 E 201/2009 21 E 784/2009 21 E 5019/2008

Dražené věci :

Pořadí Název dražené položky
1) os.automobil Fiat Uno r.v. 1993
2) kruhový bazén prům.3.6m + filtrace
3) Dodávk.automob. Mercedes 208 D r.v. 1992 SPZ jsou v

depozitu

Vyvolávací cena
3000 Kč
3000 Kč

5000 Kč

Upozomění: pi'í rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, tí, kdo do lízenl pi'ístoupílí jako další oprávněni, a dalšl věi'ítelé domáhat
uspokojeni jíných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajíštěných zadržovaclm nebo zástavnim právem nebo zajišťovacím plevodem práva,
než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je pi'íhlásl nejpozdějí do zahájení dražby, [esuiže v přihlášce uvedou výši pohledávky a
jejího přisíušenstvi a prokáži-Ií je příslušnými lístinamí, a poučeni, že k přihláškám. v níchž výše pohledávky nebo jejího příslušenstvl nebude uvedena,
se nepfihliži; ustanoveni § 335 odst. 2 a § 3361se použíjí pfiměfeně.

v OS CR dne 19.8.2011

p.Soudek
vykon.O'S CR
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Okresni soud v Chrudimi 

Oznamuje,zedne 5.10.2011 v 14:00. probehne 
v prostorach 

Dolni Holełin 26 

" DRAZBA 
Prohlidka drazenych veci probehne v prostorach : Dolni Holetin 26 

tehoz dne 
od 13:45 do 14:00 

drazbu provadi Soudek Pavel - soudni vykonavatel 
tel : 469669739 mobil: 737244632 email : posta@osoud.chr.justice.cz 
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Pozn: Podle paragrafu 329 odst. 2 Obcanskeho soudniho radu musi vydrazitel nejvyssi podani zaplatit ihned. 
Nutne predlozit obcansky prukaz. 

Spisova znacka : 21 E 201/2009 21 E 784/200921 E 5019/2008 

Drazene veci : 

Poradi Nazev drazene polozky 
1) oS.automobil Fiat Uno r.v. 1993 
2) kruhovy bazen prum.3.6m + filtrace 

Vyvolavaci cena 
3000 Kc 
3000 Kc 

3) Dodavk.automob. Mercedes 208 D r.v. 1992 SPZ jsou v 
depozitu 

Upozom6nl: pifrozvmu podstaty se mohou opravn6ny, tl , kdo do Ilzenl pi'istouplll jako dalśl opravn6nl, a dalśl vMtel~ dom"hat 
uspokojeni jinych vymahatelnych pohledavek nebo pohledavek zajlśt~nych zadr.!ovaclm nebo zastavnim pravem nebo zajiśt'ovacim plevodem prava, 
nei pro kten' byl naNzen v)ikon rozhodnuti, jestliie je pi'ihlasi nejpozd~jl do zaMjenl draiby, jestliie v pi'ihlśśce uvedou v)iśl pohledavky a 
jejiho pfisluśenstvi a prokaźi-Ii je plisluśnyml listinami, a poućeni, ie k pi'ihlśśkam , v nichi v)iśe pohledavky nebo jejlho pnsluśenstvl nebude uvedena, 
se nepi'ihliii ; ustanovenl § 335 odsl. 2 a § 3361 se pouiij i plim~fene. 

v OS GR dne 19.8.2011 

p.Soudek 
vykon,OS GR 

5000 Kc 
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