Spisová značka: 49 E 1374/2011-9

(adresát)

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Ve věci výkonu rozhodnutí

Oprávněného (oprávněné)

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava, Zelená
34a/3158, 702 00, Ostrava 2
č.j. 48008/220/9010/34962DS/S/2077/11/NAV/MU

proti

povinnému (povinné)

Pavel Bajger, nar. 30.10.1971, Klimkovická 78, 742 83,
Olbramice

pro 28.108,00 Kč
bude provedena veřejná dražba sepsaných movitých věcí povinného (povinné)
dne 13. prosince 2011 v 8,30 hod.
na adrese :

Olbramice, Klimkovická 78.

Draženy budou samostatně (v rámci souboru) tyto věci :
rozhodná cena Kč
1. PC sestava vč. monitoru 3 ks

á

9.000,--

výše nejnižšího podání Kč
3.000,--

Možnost prohlídky dražené věci je 10 minut před zahájením dražby. Účastníci dražby (osoby starší 18-ti let)
jsou povinni předložit platný doklad totožnosti.
Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
(ledaže by rozhodná cena samostatně dražené věci nebo draženého souboru věcí převyšovala po přepočtení
na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni, který předchází
vydání dražební vyhlášky, ekvivalent částky 45 000 EUR)
Upozornění:
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo
zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je
přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a
prokáží-li je příslušnými listinami.
Poučení: K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Soudci, zaměstnanci soudů, povinný a manžel povinného nesmějí dražit.
Nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo
učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo souboru věcí není omezena ustanoveními cenových
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předpisů.
Soud 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, soud losem, komu má
příklep udělit. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho
účasti.
Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí
zaplacená jistota po skončení dražebního jednání.
Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li částku stanovenou jako
nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu (tj. 15000 EUR, dále jen „limit“),
ihned zaplatit; neučiní-li tak, draží se věc znovu, bez jeho účasti.
Nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání přesahující limit musí vydražitel zaplatit bezhotovostní
platbou do sedmi dnů od udělení příklepu, jinak soud nařídí opětovnou dražbu.
Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci
anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví
na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.
Okresní soud v Novém Jičíně
- dne 11.11.2011 -

Za správnost vyhotovení: Perůtková Šárka
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Bohumír Cibulec
soudní vykonavatel

