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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
Obvodní soud pro Prahu 10 dne 18.5.2012 pod č.j. 49EXE2661/2012-13 v právní věci
oprávněného:
Stavební bytové družstvo budovatelů metra, se sídlem Frostova čp.331, Praha - Praha 10, 109
00, IČ: 00033537, právní zástupce JUDr. Karel Fiala, advokát se sídlem Národní čp.138 /
čo.10, Praha - Praha 1 110 00,
proti povinné:
Miroslava Zajacová, bytem Edisonova čp.429, Praha - Praha 10, 109 00, r.č.:665106/0658,
oznamuje v souladu s ustanovením § 328b ods.3 zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád,
konání
veřejné dražby movitých věcí
Datum konání dražby:
Zápis dražitelů od:

27.05.2015 Zahájení v 11,00 hodin
10.55 do 11.00 hodin

Místo konání dražby: Frostova čp.331, Praha 10 – Petrovice, 109 00
Předmětem dražby jsou tyto sepsané movité věci ve vlastnictví povinného, jejichž
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Seznam dražených věcí a popis
Modrá sedačka – poškozená, špinavá
Bíla šuplíková skřínka – 4 šuplíky
Automatická pračka – INDESIT
Válenda – poškozená
Válenda oranžová – poškozená
Polička – bíla
Polička – bíla
Polička – šuplíky 4x - bíla
1 polička, 1 šuplík – bílá
1 polička bíla, 4 šuplíky
Položky 1 - 10 jsou draženy jako celek za vyvolávací
cenu:

Vyvolávací cena
v Kč 1/3 hodnoty

500,00 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 12.45 do 13.00
hod. v místě konání dražby. Soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, povinný
1

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 22.4.2015
JUDr. Katarína Maisnerová
soudní exekutor
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