Sp.zn. 048 EX 00035/18 - 080

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská
40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal
Okresní soud v Prachaticích dne 31.5.2018 pod č.j. 6 EXE 2213/2018 v právní věci
oprávněného:
Anatoly Moskvitin, bytem Sluneční čp. 3899, Chomutov 430 01 , nar. 28.4.1971 právní
zástupce JUDr. Monika Novotná, advokát se sídlem Platnéřská čp. 2 / čo. 12, Praha - Staré
Město 110 00,
proti
povinným:
1) Jan Dombrovský, bytem Plzeňská čp. 558 / čo. 24, Praha - Smíchov, 150 00, 8.2.1959
2) Jana Drobná, bytem Špidrova čp. 43 / čo. 5, Vimperk - Vimperk III, 385 01, 18.3.1955
oznamuje v souladu s ustanovením § 328b ods.3 zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád,
konání
veřejné dražby movitých věcí
Datum konání dražby:
6.5.2019
Zahájení v 12:30 hodin
Zápis dražitelů od:
12.20 do 12.30 hodin
0
Místo konání dražby: Stradonice u Pátku 53, Peruc
Předmětem dražby jsou tyto sepsané movité věci ve vlastnictví povinného, jejichž
číslo Poč.
Seznam dražených věcí a popis
pol.
ks
1
1
Hyundai Getz diesel 1,5 CRDi, Elegance, rok výroby
2004, vin KMHBT51WP4U132300, bez technických
průkazů, nepojízdné, bez povinného ručení

Vyvolávací cena
v Kč 1/3 hodnoty
1500,- Kč

U p o z o r n ě n í:
Movité věci určené k dražbě je možné si prohlédnout v den dražby v době od 00.00 do 00.00 hod. v
místě konání dražby. Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný nesmí 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. 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. Vydražitel musí nejvyšší
podání ihned zaplatit, neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.

V Praze 9, dne 1.4.2019

JUDr. Katarína Maisnerová
1

soudní exekutor
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