č.j.: 067 EX 21836/15-81
č.o': 2010064573 10437 446-2010064573

Usnesení
JUDr. Juľaj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, ve věci exekuce vedené na základě pověření okľesní
soud v Benešově, č'j. 23 EXE 22821201'5-40, ze dne 25.1'1".2015, ve prospěch opľávněného: CP Inkaso
s.ľ.o., opletalova t6bsĺsz, 11000, Pľaha 1, IČ29027241'. zast. Mgľ. Vladimíľ Štekl, advokát, Antonína
Slavíka L3L3/7,60200, Bľno, proti povinnému: MICHAL KONVIČKA, Jílovská 292,2574L, Týnec
nad Sázavou, naľ.06.03.]_973, vydává tuto:

Dražební vyhlášku
I.

Soudní exekutoľ oznamuje v souladu s ust. 5 52 odst. 1 ve spojení S ust. s 69 zák. č. 120/2001 Sb. o
soudních exekutorech a exekučníčinnosti (exekučnířád), v platném znění (dále jen ''e.ř.''), s odkazem
na ust. s 32Bb odst. 3 o.s.ř. dražebníjednání.Dľažbamovitých věcí povinného sepsaných při pľovádění
exekuce se nařizuje na den a místo: 19.06.2018 12:30, Restauľace Střelnice, ul.Míru 24, Rokycany'

Předmětem

budou

movité věci ve vlastnicwí
Cena
odhadní/
rozhodná

Popis

Čĺnkyzks
Multifunkčnískláđacínůžv pouzdře

podání

450,00

Movité věci se budou dražit v ľámci souboru věcí.

Cena odhadní/ľozhodná byla v souladu

Nejnižší

S

ustanovením

s

32B o.s.ř. Stanovena

150,00

zaměstnancem,

pověřeným JUDľ. Juľajem Podkonickým, Ph.D., soudním exekutoľem.
Zaplacení dľažebníjistoty se nevyžaduje.

il.

Movité věci uľčenék dľažbě je možno pľohlédnout dne 19.06.2018 od 10:00 do 10:55, Restauľace
Střelnice, ul.Míru 24, Rokycany.
III.
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Při ľozvľhu podstaty se mohou opľávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako dalšíopľávnění, a další
věřĺtelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zadľžovacímnebo zástavním pľávem nebo zajišťovacímpřevodem práva, než pro kteľé byla nařízena
exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dľažby, jestlĺžev přihlášce uvedou výši pohledávky
a jejího příslušenswí a pľokážĹlije příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž ýše pohledávky nebo
2 336f o.s.ř. se použije
;ejĺľtopiíslušenstvínebude uvedena, se nepřihlíží;ustanovení $ 335 odst. a
přiměřeně.

IV.

Dražiteléjsou vázáni sqými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší.Vydľažitel musí nejvyšší
podání ihńed zaplatit, neučiníłitak, dražíse věc Znovu, bez jeho účasti.Vydražitel, kteý nezaplatí
nejvyššípodání Ýĺdna včas, je povinen nahľadit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům
u"niĹnoo v souvislosti" s da]šídľažbouanebo dražebním jednáním, újmu, která vznikne tím, že
nezaplatil nejvyššípodání, a, bude_li při dalšídľažbědosaženo nižšínejvyššípodání, ľozdílna
nejvyššímpodání. Na tyto závazky se započítájistota složená vydražitelem; převyšujeJi jistota tyto
část se vľátívydražiteli. o těchto závazcích, případném započteníanebo vľácení
závizky,

"Ĺyrĺ";ĺ.ĺ

o dokument doručovaný
pľostřetlnĺctvím pľovozovatele poštovních služeb, kteý je platný i bez těchto ná]ežitostí. Dle ust. 5 17b stavovského
př.dpĺ'u Exekutôľské komory českéľepubliky - kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný
ite;nopĺs tohoto dokumentu áoručen, se zaš]e el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.
poáobě u podepsaná podle $ 16a nebo se předá účastníkoviv sídle úřadu na technickém nosičĺdat'

Pokuil Vám byl tento dokument doručen bez otisku ľazítka a bez podpisu, jedná se

*',ff ?[lj'J8ľä3iilŤäfä=Ji"ff xäfl::!1''1á::'ľ:đ:*ifl'"'

Zbytku jistoty ľozhodne soudní exekutoľ usnesením. Pľo movité věci, pľo něž se nenajde vydľažitel,
nařídísoudní exekutoľ opětovnou dražbu.

Poučení:
PľoĹĺtomuto usnesení není dle 5 328b odst. 3 o.s.ř. odvo]ání přípustné.

Jako dľažitel nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutoni,

povinný a manžel povinného.
Registrace dražitelů a přidělení dražebního číslabude probíhat v den konání dražby v místě dražby v době 30 minut
před zahájením dľažby. Fyzická osoba můžedražit jen osobně nebo prostřednicĹvím zástupce, jehož plná moc byla
uředně ověřena. Za prármickou osobu, obec, vyššíúzemně samosprármý ce]ek nebo stát dľažíosoby uvedené v $$
2I,2Ia a 21b o. s. ř., které své opľávnění musí prokázat listinou, jež byla úředně ověřena, nebo jejich zástupce,
jehož plná moc byla rjředně ověřena (S 336h o. s. ř.). Totožnost Ęzické osoby bude pľokázána občanským
průkazem nebo cestormím pasem' existence právnických osob qýpisem z obchodního ľejstříku nebo jinou zákonem
stanovenou úřední ]istinou, dokládající pľávní subjektivitu právnické osoby.

V Pľaze dne 11.5.201'8.
otisk ilře dního r azítka

Mgľ. Jiří Komárek, v.ľ.
exekutoľský kandidát
ustanovený zástupce
soudního exekutoľa

JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D.
Za spľávnost:
Jan

Vebľ

Rozdělovník:
Dražebnívyhláška se pođe$ 328b odst. 3 o.s.ř doľučuje.:
opravnenemu
povinnému a manželu povinného
orgánu obce, v jehož obvodu má povinný své bydliště
orgánu obce, v jehož obvodu bude dľažbakonána
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Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný
pľostřednictvím pľovozovatele poštovních služeĘ kteý je platný i bez těchto ná]ežitostí. Dle ust' 5 17b stavovského
předpisu Exekutorské komory českérepubliky - kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný
stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adľesu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.
podobě a podepsaná podle S 16a nebo se předá účastníkoviv sídle úřadu na technickém nosičĺdat,
Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132' 160 00 Praha 6

tel: 251 560 686, 255 702 060-3, e-podatelna: e-podatelna@exekuce.eu

