Č. j. 13 E 181/2018-65

USNESENÍ
Okresní soud v MostČ rozhoď vyŠŠí soudní úřednicí \Ť]ad[rnírou SLrlde]ářovou ve včcl výkonu
rozhodnutí
V

r
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Česká republika - Ministerstvo obrany

r

opmvnene:

se sídlem Tychonova l, 160 01 Praha 6

proti
povinnánu:

,

o: výkon rozhodnuti
takto:

Soud vydává tuto

draŽební vyhláŠku:
I.

DraŽební jednání se nařizuje na den 2. 9. 2022 ve 13:30 hodin na adrese Most, Pionýrů
2921, 1. patro (budova bývalého Okresního úřadu v Mostě). Prohh'dka dražených movitých
\'ČCí se uskuteČní na stejném místě réhož dne \t době od 13:UO do 13:30 hodin.
V případě, Že jste osobou s ome7enou schopností poh\"bu, orientace či komunikace,
dor"olujcme si Vás poŽádat o sděleni' této skuteČnosti (např telefonicky, e mailem, datorou
schránkou, atd ) ve lhůtě 3 dnů ode dne doruČení tohoto usnesení Důvodem námi
poŽadovaného sdělení je zajištění vyŠŠího kotnfortu zdravotně handicapovaným osobám
(např sděleníin naŠeho soudu o rnoZnostech pohj bu po budově soudu)

II.

DraŽeny budou movité věci, a to

Barevný televizor zri. Blaupunkt + DO, odhadní cena 1 500 KČ, vyvolávací cena 500 KČ.

III.

Nejnižší podání se stanoví ve výši 500 KČ.

IV,

Zaplacení jistoty se nevyžaduje.

V

Oprá\"něn\; a ti, kdo do řízení pňstoupili jako dalŠí oprávněni', a dalŠí věřitelé povinné se
mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zaµstenych zadrzovacím nebo zástavním pravém nebo zajíst ovacím převodem prava, nez
pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je přihlásí neipozdějl do zahájení draŽby
a jestliže v příhláŠce uvedou výši pohledávky a jejího přísluŠenství a prokáŽou-li je
příslušnýrni lisúnami. K přihláškám, v ntchŽ nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího
přísluŠenství, soud nebude přlhlíŽet.
· ' V

VI

W

r

V

P

r

P

r

' ' V

7

r

V

,

r

V

Nejnižší podání Čim' jednu třetinu rozhodné ceny. DraŽitelé jsou vázáni svýnů podáníini,
pokud nebylo uČiněno podáni výŠŠí výše ceny vydraŽené věci anebo souboru věci není
omezena ustanoveními cenor'Ych předpisů. Soud udělí piíklep draŽiteli, který uČiní nejvýšší
podání. UČinilo-li více draŽitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep draŽiteli, který byl
urČen losem VydraŽitel musí nějvYšší podáni zaplatit bez zbyteČného odkladu; neuČiní ii

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Schniererová.
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tak, draŽí se věc bez jeho úČasti znovu
VII

Zaplatí h v\'draZitel nejvyšší podání řádně a vČas, přejde na \'ydL"aŽi[ele vlastnické právo k
vydraŽené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními úČinkv k okamŽiku udělení
příklepu Přechodcm vlastnictví na vydraŽitele zanikají zástavní a zadrŽovací práva a dalŠí
p
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práva raznouci na veci.
VITI

Soudci, zaměs manci soudů, pox"inný íl manŽel (druh, partner) pox"Lnného nesmějí draŽit
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Podle 9 odst. 2 zákona Č. 121/2008 Sb. lze
podat námitky, a to do patnácti dnů ode dne doruČení tohoto usnesení k Okresnímu soudu
v X'IostČ \/ námitkách nelze uplatnit nové skuteČnosti nebo důkazy. C) těchto námirkách
rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí bez jednání potvrdí nebo zrnění D oruČené
rozhodnutí, proti kterému )iZ není moŽné podat námitky, je '" právní rnoc1.
Most 14. Července 2022

Vladimíra Štndelářová xt. r.
vyŠŠí soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Schrúererová.

