Č.j.: 054 EX 916/16 - 230
USNESENÍ
Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem Praha
6, Libocká 73/57, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Obvodní soud
pro Prahu 10 pod č.j. 49 EXE 3949/2016-11 dne 30.08.2016, a to dle exekučního titulu, kterým
je: rozsudek, který vydal Obvodní soud pro Prahu 10 dne 11.04.2016 pod č.j. 9 C 574/2015,
k uspokojení pohledávky
oprávněné(ho):
1. Bytové družstvo Pragostav, IČ: 00034843
sídlo: Strašnická 1397/20, 10200 Praha 10,
spočívající v povinnosti vyklidit jednotku – byt číslo 1949/2 o velikosti garsoniéra
s příslušenstvím, situovaném v 1. nadzemním podlaží v budově číslo popisné 1949, ulice
Tejnická v Praze 10, katastrální území Strašnice, a vyklizený jej předat oprávněné,
a dále v povinnosti uhradit pohledávku v částce:
- náklady z předchozích řízení ve výši 5.000,00 Kč,
a pro náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce,
proti povinné(mu):
1. Milena Machová, r.č.: 525618372
bydliště: Tejnická 1949/20, 10000 Praha,
rozhodl takto:
I.
Dne 16.01.2018 v 11:00 hodin proběhne dražba movitých věcí povinných
odstraněných z vyklizovaného bytu při exekuci v této právní věci. Dražba se uskuteční na adrese
Narysov 70, 261 01 Narysov. Sraz účastníků bude u vstupu do areálu společnosti J.Holenda s.r.o..
II.

Draženy budou následující movité věci:

Pol.
č.
1

Počet

Název a popis věcí

Odhadní
cena
v Kč

Vyvolávací cena
(Nejnižší podání)

1

Soubor
movitých
věcí
odstraněných
z vyklizovaného bytu (starší obývací stěna,
stará Lednice Calex, oblečení, postel, šatní skříň,
ostatní drobné věci.)

600,-

200,-

v Kč

Movité věci budou draženy pouze jako soubor věcí. Odhadní cena Souboru věcí činí
600,- Kč, nejnižší podání Souboru věcí činí 200,- Kč.
Upozornění pro dražitele: Vydražitel je povinen po dražbě převzít a odvézt celý soubor
věcí.
III. Dražební jistota se neskládá.

IV.
Při rozvrhu rozdělované podstaty se mohou oprávněný(-á), ti, kdo do řízení přistoupili
jako další oprávnění, a další věřitelé povinné(ho) domáhat uspokojení jiných vymahatelných
pohledávek za povinným(-ou) nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem
nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena tato exekuce, jestliže je přihlásí u
podepsaného exekutora nejpozději do zahájení dražby.
V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky, jejíhož uspokojení se věřitel domáhá, a
požadovaná výše příslušenství této pohledávky. K přihlášce musí být připojeny listiny prokazující,
že jde o vymahatelnou pohledávku nebo pohledávku zajištěnou zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajišťovacím převodem práva. K přihlášce, v níž nebude uvedena výše pohledávky
nebo jejího příslušenství, exekutor nebude přihlížet.
V.
Dražené movité věci si mohou zájemci prohlédnout v den konání dražby od 10.45 do
10.55 hod. v místě konání dražby.
Poučení :

Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní nebo úředně stanovené ceny.
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše
ceny vydražené věci není omezena ustanoveními cenových předpisů.
Exekutor 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, exekutor losem, komu má příklep udělit.
Vydražitel musí nejvyšší podání či doplatek na nejvyšší podání, nepřesahují-li
částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního
právního předpisu, ihned zaplatit, neučiní-li tak, draží se věc znova, bez jeho
účasti dle § 329 odst. 5 o.s.ř.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další
závady váznoucí na věci.
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 07.12.2017

Mgr. Jiří
Nevřela

Mgr. Jiří Nevřela
soudní exekutor
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