19 Cd 16/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Dne 20.02.2012 v 10.00 hodin proběhne veřejná dražba Okresního soudu
v Českém Krumlově ve Zlaté Koruně, č.p. 41 – Obecní úřad Zlatá Koruna
Prohlídka dražených věcí se uskuteční v místě konání dražby v době od 09.45
do 10.00 hodin.

PŘEHLED DRAŽENÝCH MOVITÝCH VĚCÍ
01)

Osobní automobil OPEL Kadett 1.4i, r.v. 1991, reg. zn. PIH 58-82, bílá barva,
nepojízdné, doklady ani klíče nejsou k dispozici
rozhodná cena: 167,- Kč (cena věci: 501,- Kč) – opakovaná dražba

U P O Z O R N Ě N Í:
Nejnižší podání (rozhodná cena) 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 - § 329, odst..1 o.s.ř.
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 - § 329, odst.. 2 o.s.ř.
Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a
další závady váznoucí na věci - § 329, odst. 3 o.s.ř.
Zaplacení jistoty se nevyžaduje - § 328b, odst. 5 o.s.ř.
Upozorňuje se, že 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 - § 328b písm. g) o.s.ř. Ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f se
použijí přiměřeně.

Okresní soud v Českém Krumlově
dne 30. ledna 2012
Mgr. Adam Pulec, v.r.
vyšší soudní úředník
Za správnost: Eva Škarydová

