
Exekutorshý úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha l 75O O2 Přerov, Komenského 38
tel: 588 003 999 . fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz o internet: www.eujicha,cz . lD datové schrán
Pro platby povinných (dlužníků) > Čsog D č.ú, 175 236 496/0300 l var

oBEc DoLNí rňeBonín

Do§o: l*-u- ?017

ó.,.,

značka oprávněného: ,
Dne:
t3,Llzot7

Dražební rok se koná dne 15.12.2017 a bude zahájen
Zámecká ulice 230.

Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:

1 - zrcadlo, zluto-sedy ram, 1 ks á 600,00 Kč
3 - bongo-male, 1 ks á 150,00 Kč
4 -jizdni kolo, cerne, 1 ks á 7 500,00 Kč
5 - bmx helma, kali, 1 ks á 600,00 Kč
6 - bryle, scot, 1 ks á 150,00 Kč
7 - stoj.na kolo, 1 ks á 450,00 Kč
12 - obraz-broskve, PISTAK, 1 ks á 150,00 Kč

13 - repro-lks, yamaha, 1 ks á 600,00 Kč
14 - router, netis, 1 ks á 300,00 Kč
15 - mikrofon+stojanek, trust, 1 ks á 300,00 Kč
16 - power bank, wd, 1 ks á 300,00 Kč
17 - sada her na pc, grand theft auto, 1 ks á 600,00 Kč

18 - ozvuceni, gx, 1 ks á 600,00 Kč
19 - pc sestava, 1 ks á 1 800,00 Kč

20 - monitor, asus, 1 ks á 900,00 Kč

22 - Snowboard, francis blanck, 1 ks á 600,00 Kč

Vyvolávací cena, tj, nejnižší podání, činí v souladu s ust.
rozhodné ceny.

Věci budou draženy jednotlivě.

Úhrada jistoty se nevyžaduje,

Naše č.j.:

2o3 Ex28293/77-25

l.

v 08:0O hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni,

l|.

§ 329 odst. 2 občanského soudního řádu jednu třetinu

UsNEsENí
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený

provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Českém Krumlově dne 3,7.2OL7, č.j,

13ExE1180/2017-13, kteným byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutÍ: rozsudek ze dne
9.1.2ot7, č.j. 9 C 308/2016-28 vydal Okresní soud v Českém Krumlově k uspokojení pohledávky oprávněného: GASTRO

PRoDUcTloN s.r.o. (GASTRo - Tobiáš & Hanzlík, spol. s r.o.), Zemědělská 5oo, 37381 Kamenný Újezd, tČo 00514161,
zast. Mgr. Roman Pospiech, LL.M., advokát, Svobodova t36/9, 12800 Praha Vyšehrad, lČO 87901463, proti
povinnému: Kamil Zaumúller, Dolní Třebonín 2t8, 382Ot Dolní Třebonín, nar. 15.4,1988, v částce 104 293,58 KČ s

příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž rnýše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto

dražební vyhláš ku o oznámení dražebního roku
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lll.

při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného

domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen vrikon rozhodnutí (exekuce), jestliže je přihlásí

nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou v,ýši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je
příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenstvínebudou uvedeny, se nepřihlíží.

lV.

Exekutor udělí příklep dražiteli, ktený učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc převzít.

Pouěení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 328b odst, 3 o.s.ř,).

V Přerově dne 13.11,2017

Mgr. Martina Zouharová, exekutorský kandidát
pověřena JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

Usnesení se doručuje:
- povinný (+ manžel povinného)
- oprávněný
- orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána (k vwěšení na ÚO)

- orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště (k vyvěšení na tJO;
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Zásadní informace pro zdárné ukončení exekuce na www.eujicha.cz - záložka v menu pro povinné


