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Exekutorsl..-ý úřad Náchod .•JUDr. Kamil

Souček,

soudní exekutor

sídlo: f\lasarykovo nám. 56.547 Ol Náchod, telefon: 491 412 010, ID datové schránky 6zfg8zz
e-mail: soucct...cxekutor@ tisca 1i.cz, www .soucct..-cxel-.utor.cz

Město Hořice

Obec Velký Vřešťov

V Náchodč dne 23.09.2014

Věc:

083 EX 1787/13- žádost o

u veřejnění

dražební vyh l á~ky

Oprávněný: Vladimír Vondra. Jeronýmova 2073. 508 Ol llořice v Podkrkonoší, JČ I 0481524. nar.
16.09.1965,
nst. JUDr. Josef Šperk. advokát nám. Jiřího z Poděbrad 157/, 508 OI Hořice v Podkrkonoší

Povinn)·:

Karel Bach. Velký Vřešťov 23, 544 54 Velký

Vřešťov.

nar. 26.10. 1988

Ve výše uvedené věci Vám v příloze zasílám dražební vyhlášku ze dne 23.9.2014.
1787113-22, a zároveň Vás žádám o její uveřejnění na Vaší úřední desce.

S pozdravem
Mgr. Štěpán Kubeček
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

č.j.

083 EX

Exckutorsk)·

úřad

Náchod. J UDr. Kamil Sou čeli, soudní exekutor

sidlo: Masarykovo nám. 56. 547 Ol Náchod. telefon: 4QJ ..J2::! 020, ID datové schránky: 6zfg8zz
e-mail: soucck.cxckutor0 tisca li.C7. ww\v.soucek-exeh;utor.cz

083 EX 1787/13-22

U S NESEN Í
Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček. Exckutorsk)· úřad Náchod. se sídlem Masarykovo nám. 56.
Náchod, pověrený Okresním soudem v Trutnově vedením exekuce pod le exekučního titulu. jímž je směnečný
platební r'07kaz Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.09.2013 č.j. 38 Cm 224/2013-9. k uspokojení
pohledávky op rávněného: Vladimír Vondra. Jeronýmova 2073. 508 OI Hořice v Podkrkonoší, I Č I 0481524.
nar. 16.09. 1965. zasl. JUDr. Josef Šperk. advokát, nám. Jiřího z Poděbrad 157. 508 OI Hořice v Podkrkonoš í,
ve v)'ši 31.510.- Kč s příslušenstvím. jako7 i nákladu exekuce. proti povinnému: Karel Bach, Velký Vřešťov
23. 544 54 Velk-ý Vřešťov. nar. 26.10.1988, nařídí I

dražbu movit é
I.

věci

Dražba se koná dne 12. listo pa du 20 1-t od 16.00 hodin
na adrese .lcron)·m ova 2073, Hořice v Podkrko noší.
odhadní cena :

Dražit se bude:

ll.

O sobní automobil Citroen Xantia, r.v. 1997, 1.8 benzín,
liftback, ba rva čer·vená m etal, bez technického průka zu
věc

bude možno prohlédnout v

místě

19.500.-

Kč

vyvolávací cena:
6.500,-

Kč

JIL

Draženou

dražby od 16.00 hodin.

IV.

Složení dražební jistoty se v této dražbě nevyžaduje.
NejniLší podání představuje 1/3 z ceny odhadní. Podání se budou zvyšovat minimál ně o částku, která
bude určena před vyvoláním dražené věci. D ražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno
podáni vyšší. Dorovnávání podání nenf přípustné. Příklep bude udělen vydražiteli, který učiní nejvyšší
podáni. Vydražitel musí na místě n~jvyšší podání zaplatiL Ncučiní- li tak, bude věc dražena znovu bez
jeho účasti. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k
vydražené včci. a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na
vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na včci .

V.

Při

rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti. kdo do řízení přistoupi li jako další oprávnění. a další
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zaj i štěných
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva. než pro které byl nařízen
výkon rozhodnutí. jestl iže je přihl ásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou v)·ši
pohledávky a jejího příslušenství a proká7í-li je příslušnými listi nami. K při h láškám, v nichž výše
pohledávky nebo jejího přísluše nství nebude uvedena, se nepřihlíží.
věřitelé

Po u

č

c n í : Proti tomuto usnesení není odvolání

V

přípustné .

Náchodě

dne 23.09.2014

Mgr. Štěpán Kubeček
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

