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Stninka
Okresní soud
soud v Chrudimi
Chrudimi
Okresni

12.10.2011
12.10.2011

Oznamuje,žedne
Oznamuje,zedne

m

10:30. proběhne
v 10:30.probehne

prostorách
v prostorach

Holetín 122
122
Holetin

----

--

-

""

DRAZBA
DRAZBA
Prohlídka dražených
věcí probehne
proběhne v prostorach
prostorách : Holetrn
Holetín 122
122
Prohlidka
drazenych ved
téhož dne
dne
.
tehoz

od

10:15 do 10:30
10:30
10:15

dražbu
provádí Soudek
Soudek Pavel
Pavel - soudni
soudní vykonavatel
vykonavatel
drazbu provadi
tel: 469669739
469669739 mobil
mobil : 737244632
737244632 email
email : posta@osoud.chr.justice.cz
posta@osoud.chr.justice.cz
tel:
Pozn: Podle
Podle paragrafu
paragrafu 329
329 odst.
odst. 2 Obcanskeho
Občanského soudniho
soudního radu
řádu musi
musí vydrazitel
vydražitel nejvyssi
nejvyšší podani
podání zaplatit
zaplatit ihned.
ihned.
Pozn:
Nutné predlozit
předložit obcansky
občanský prukaz.
průkaz.
Nutne
Spisová znacka
značka: : 22 E 915/2008
915/2008 22 E 916/2008
916/2008
Spisova

Dražené veci
věci
Drazene
Pořadí
Poradi

Název drazene
dražené polozky
položky
Nazev

Vyvolávací cena
cena
Vyvolavaci

1) Os. automobil
automobil Seat
Seat Toledo
Toledo 1,8 benzin
benzín r.v. 1994
1994

8000 Kc
Kč
8000
10000 Kc
Kč
10000

Sedací souprava
souprava kombinace
kombinace dreva
dřeva + stolek
stolek
2) Sedad
Upozoměni: pn rozvrhu
rozvrhu podstaty
podstaty se mohou
mohou opravn~ny,
oprávněný, titi,, kdo
kdo do
do fizeni
řízeni pnstoupi
pňstoupili li jako
dalši opravn~ni,
oprávněni, a dal§1
dalšl vMtel~
věňtelé domahat
domáhat
Upozom/mi:
jako dal§i
uspokojeni jiných
vymahatelných pohledavek
pohledávek nebo
nebo pohledavek
pohledávek zaji§t
zajištěných
zadržovacim nebo
nebo zastavnlm
zástavnlm pravem
právem nebo
nebo zaji§t'ovacim
zajišťovacim pfevodem
převodem prava,
práva,
uspokojeni
jinydl vymahatelnych
~nych zadriovacim
než pro ktere
které byl
byl nanzen
nařízen vykon
výkon rozhodnuti
rozhodnuti, , jestliže
pňhíásl nejpozd~ji
nejpozději do zaMjeni
zahájeni drazby,
dražby, jestliže
přihlášce uvedou
uvedou vy§i
výši pohledavky
pohledávky a
je pnhlasi
jestlize v pi'ihla§ca
nez
jestlize je
jejiho
přislušenstvl a prokazl-li
prokážl-li je
poslušnými listinami,
listinami, a pouteni,
poučení, ze
že k pfihlMkam,
přihláškám, v nichz
nichž vy§a
výše pohledavky
pohledávky nebo
nebo jejiho
přtslušenstvl nebuda
nebude uvedena,
uvedena,
jejiho pfislu§enstvi
je pnslu§nymi
jejiho pnslu§enstvl
nepřihlížl: ustanoveni
ustanoveni § 335
335 odst
odst 2 a § 3361 se pouziji
použiji pfim~fenś
přiměřeně. .
se nepnhlizi;

OS CR dne
dne 25
25.8.2011
v OS
.8.2011
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P.Soudek
vykon.OS CR
CR
vykon.OS
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