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Č.j. 018 EX 02077/17-015
Značka: 2015005372

Soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov se sídlem Dolní 71, 796 01
Prostějov
pověřený provedením exekuce na základě pověření, vydaným Okresním soudem v České Lípě dne
03.04.2017, č.j. 23 EXE 1107/2017-8, na návrh oprávněného:
O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha - Michle 140 22, IČ:
60193336
k vymožení povinnosti povinného:
Filip Kratochvíl, bytem Zahradní čp 134, Mimoň - Mimoň V 471 24, nar. 11.03.1978
zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 3 937,32 Kč s příslušenstvím, dále náhradu nákladů nalézacího řízení ve
výši 200,00 Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č.
120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,

vydává v souladu s ust. § 66 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., v platném znění, o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 323 zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti
povinnému na návrh oprávněného toto

usnesení o nařízení dražebního jednání
(dražební vyhláška)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Poučení:

Dražební jednání se koná dne 25.5.2018 v sídle Exekutorského úřadu Prostějov, Dolní 71,
Prostějov v 10,00hod.
Předmětem dražby jsou movité věci dle seznamu, který je přílohou této vyhlášky.
Prohlídka dražených věcí bude umožněna od 9,30 hod. v den dražby.
Věci budou draženy jako soubor
Zaplacení dražební jistoty se nevyžaduje.
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. K přihláškám v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné

Prostějov, 20.04.2018
Mgr. Lenka Černošková v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení: JUDr. Evžen Glac,
z pověření soudního exekutora

Příloha k č.j. 018 EX 02077/17-015
Název

počet

cena
stanovená

1. Soubor všech MV
2. BTV LG + DO
3. DVD Panasonic

1
1
1

2250,00Kč
1800,00Kč
450,00Kč

cena
vyvolávací
750,00Kč
600,00Kč
150,00Kč

