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Dražební vyhláška
Okresní soud v Táboře oznamuje dražební rok ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní
pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020 proti povinnému Pavlu Žítovi, nar.11.2.1979,
bytem Mezná 20, 392 01 pro 19.771,- Kč, t a k t o :
Den konání opakované dražby se stanovuje na 7. prosince 2011 v 15.30 hodin na adrese Okresního
soudu v Táboře, Náměstí Mikoláše z Husi č.p. 38, 39, 390 17 Tábor.
Prohlídka dražených věcí proběhne v den a místě konání dražby od 15.00 do 15.30 hodin.
Dražené věci se vydraží samostatně.
Pol. č. název a popis věci
1.

myčka na nádobí FAGOR 60 cm

počet

rozhodná cena

1

3.000,- Kč

nejnižší podání
1.000,- Kč

Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
Soudci, zaměstnanci soudů, povinný a manžel povinného nesmějí dražit.
Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší. Výše ceny vydražené věci anebo
souboru věcí není omezena ustanoveními cenových 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.
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.
Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soud vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu
vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.
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 uvedené pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se
nepřihlíží.
V Táboře dne 10. října 2011
Libor Vilímek, v.r.
vyšší soudní úředník
Za správnost vyhotovení:
Havlínová Lucie, DiS.

