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USNEsENÍ
Soudní exekutor JUDr. Tonláš Vrána' se sídlenr Dxekutorského úřadu Přerov- Komenského 38,

po\,ěřený provedenÍn exekuco na Základě usnesení. které.ý'.r'dal ok.esní soud v Rychnově nad KněŽrou dne
22'6'20] l' č j' 18ExE2226,/20l1-]5, kteqim(i) byla nařízena exekuce podle pra,'onrocných a vYkonatelnýclr
r'ozlrodnutí: přikaz ze dne 8.12'2009'
1 0],l5 2/20 09-63 6/] Il.r,yř' rydal Český te]ekonunikační úřad,
odbor pro ť'chodočeskou oblast k rrspokojení pobledávky oprávněného; Tele1ónica Czech Republic'a's', Za
Bfumlovkou 26612. ]1021Praha 4 - Michle, lČo 60]c)]]3t' zast JUDŤ' Jrna Kubištová' Cso'. advokát,
Trojská69/]l2. l7l o0 Praha -Troja. IČo 6ó229723 proti povinnému. František Dvořák.7'áměl |1g,5l113
'
Záměl, nar' 2'8' l9'{2. \' částce 23 227'40 Kč s přislušenstvím, jakož i lákladů exekuce. jejichŽ výše se ulčuje

čj'

,/\

lá!ni_r lo7h,Jdn'lll*' \)o;\'a 'u'o

dražební vyhláš ku o oznámení dr!žebního řoku
t.

Dražební rok se koná dne 21'10'201 ] a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladťl v Přercvč
Čekyni' Zámecká u1ice.
II.

Dražit se budou následující věci
12 _ obraz váza s

7a

Rto rozhodné ceny:

květy. ] ks á 300 Kč

- obraz vá7a se šcřílry. ] ks á ]00
tiskár'na l]pson. ] ks á 300 Kč
] 7 - DvD Hytlndai' 1 ks á ]50 Kč
2:] - el nářc7ák l k\ á ]00 Ké
25 - wsavač modlý' l ks á l50 Kč
13

l'{

Kč

vyvolávací ccna' tj. nejnižšípodání' činívsouladu sust' $ 329 odst. ] občanskéhosoudniho řádujednu
třelinu rozhodné ceny'

Věci bttdou draženy jednotlivě'
t ]h

lada j istot-'- se nev}'žaduje'

II I.

Při rozvrhu podstaq se mohou oplávněný a ti. kdo do řizení přistoupiii .iako dalši oprávnční' a dalšívěřitelé
povinného domáhat rrspokojeníjiných vymahateIných pohledávek nebo pohledávek zajištěnÝch zadrŽovacín
nebo zástavnim právem nebo zajišťovacímpřevodem práva. než pÍo které byl nařízen {lkon rozhodnu1Í
(exekucc)' jestliže j€ přihlásí nejpozdě.ji do zahájení draŽby, jestliŽe v přihlášce uvedou výši pohledáYkf a
jej ího přisluše|swí a prokáži-li je přislušnýnri ]istinami' K přihláškám, v nichž
Úšc pohledávk''- nebo jej ího

přtlu(.n.Ní

.ebudou

ll\eden}...

nepr|h|:,'I

IV.
Exekutor udělí přík]ep draŽiteli, ktený učioííej\Yššípodání' vydražiiel musí nei1Tššípodání ihned zaplarit
a věc převzít'

Poučeníl

Proti toinuto usnesení není připustné odvo]áni' Tato draŽební lyhláška

nent soudníl11

rozhodnutínr ({ 328b odst' 3 o's'ř.)

v

Přerově dne l4']0-20l

]

Mgr' René Mohyla, exekutorshi kandidát
pověřen soudnim exekuto.em JUDr' Tomášem vránou

'

povimý (+

'
'

orgán obce. vjejífrŽ obvodu bude draŽbakonála (k ryvěšeninaÚD)
oreán obcc. v lciimŽ obaod! málolinný bydlišIé(k DYěšení na UD)
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