EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Plzeň-jih
soudní exekutor Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová
se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 345/9, 301 00 Plzeň, Česká republika
tel: 377331120, e-mail: podatelna@eupj.cz, ID datové schránky: 25iev27
úřední a pokladní hodiny: Po, Út, St: 8:00-12:00 13:00-17:00, Čt: 8:00-12:00 13:00-15:00
Čj. 190 EX 61/11-248
Při kontaktu s pracovníky úřadu uvádějte vždy č.j.!
Soudní exekutor Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová, Exekutorský úřad Plzeň-jih, se sídlem Náměstí T.G.Masaryka 345/9, 301 00
Plzeň, Česká republika, pověřený Okresním soudem ve Zlíně provedením exekuce na základě usnesení č.j. 13 EXE 583/201111 ze dne 15.03.2011, kterým byla nařízena exekuce dle rozhodčího nálezu č.j. 201103184 ze dne 16.02.2011 vydaného JUDr.
Václav Bostl, rozhodce , který nabyl právní moci dne 17.02.2011a je vykonatelný ve věci
na návrh
oprávněného:

PZV Servis s.r.o.
se sídlem Pivovarská 3182/, Mělník, PSČ: 276 01, IČ: 25613651
(dále jen oprávněný)

proti
povinnému

Kovářová Stanislava
bytem Lípa 118, Lípa, PSČ: 763 11, dat. nar.10.06.1959
za účasti: Król Tomáš
bytem Lípa č.p. 118, Lípa, PSČ: 763 11, dat. Nar. (dále jen povinný)

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 62.096,64 Kč s přísl. a k vymožení povinnosti
povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
jejichž výše bude stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce vydává tuto

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU:
I. Dražební rok se koná 26.03.2018 v 10:00:00 hod v sídle exekutorského úřadu na adrese: Náměstí T.G.Masaryka 345/9,

301 00 Plzeň, Česká republika, 3. patro.
II. Předmětem dražby jsou následující movité věci, které budou draženy jako celek:
Číslo
položky
1

Počet
kusů
1

Seznam a popis věcí
Mobilní telefon Nokia 2700

Odhadní cena
(Kč)
180

2

1

Mobilní telefon Nokia N73

180

3

1

Mobilní telefon Nokia E66

180

4

1

Mobilní telefon LG

180

9

1

DVD Player Thomson DHT250E

300

12

1

DVD Player Grundig GDP 1400

300

15

1

DVD Player Yamaha S80

300

16

1

19

1

Domácí kino Yamaha AVR S80 + 3 ks repro + 300
zesilovač
Fotoaparát Canon + obal
600

Poznámka

III. Výsledná cena celku dražených movitých věcí činí 2.520,- Kč. Movité věci budou draženy jako celek.
IV. Nejnižší podání se stanoví ve výši jedné třetiny výsledné ceny celku movitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných
majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj. ve výši 840,- Kč.
V. Dražební jistota není požadována. Výše minimálního příhozu se stanovuje částkou ve výši 50,- Kč.
VI. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a
další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo
zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději přede dnem zahájení dražebního jednání (§
33b odst. písm. g) o.s.ř.), jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.
V této lhůtě musí být přihláška doručena. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena se
nepřihlíží. Přihláška je podáním určeným soudnímu exekutorovi a musí vedle obecných náležitostí obsahovat určení věřitelem
uplatňované pohledávky a její výše s příslušenstvím ke dni dražebního jednání. Z povinnosti prokázat pohledávky listinami plyne
požadavek, že tyto listiny musí být připojeny k přihlášce v originále, (tj. je nutno předložit stejnopis rozhodnutí opatřeného doložkou

vykonatelnosti nebo i jeho opis na němž je vyznačena ověřovací doložka dle § 73 z.č. 358/1992 Sb. nebo § 6 z.č.. 21/2006 Sb.,
nikoliv však obyčejnou kopii listin) nebo v konvertované podobě kvalifikované listiny, případně předloženy soudnímu exekutorovi
nejpozději před výzvou k vlastní dražbě. Opožděné přihlášky soudní exekutor odmítne. Soudní exekutor vyzývá věřitele, kteří již
doručili svou přihlášku pohledávky vůči povinnému, aby tuto vyčíslili včetně příslušenství ke dni dražebního jednání a doložili
k přihlášce v originále, v úředně ověřené kopii či v konvertované podobě kvalifikované listiny prokazující pohledávky, případně plné
moci, které byly doloženy v prostých kopiích.
VII. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu, aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva
prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání, a upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce
přihlíženo.
VIII. Jako dražitelé nesmí vystupovat soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, povinný,
manžel povinného (případně bývalý manžel(ka) povinného, pokud jsou postiženy movité věci dosud ve společném jmění manželů,
vydražitel uvedený v § 336m ost. 2 o.s.ř. a dále ti, kterým v nabytí věci brání zvláštní právní předpis.
IX. Prohlídka dražených věcí je možná v úředních hodinách po předchozím telefonickém objednání.
Poučení: Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je
doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1
stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu
EKČR - kanc. řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se
zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Plzni dne 26.02.2018

Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová
soudní exekutor
Exekutorský úřad Plzeň-jih

