Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha • 750 02 Přerov, Komenského 38
tel: 588 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd

Dne:
11.2.2022

Naše č.j.:
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USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, na základě
smlouvy uzavřené dle § 76 odst. 2 z.č. 120/2001 Sb. (exekuční řád v platném znění) mezi soudním exekutorem
a navrhovatelem- AS ZIZLAVSKY v.o.s., insolvenční správce, Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, Okres Praha 1, ve věci:
Pavlíny Čermákové, r.č. 775713/3824, Pohořelice, Brněnská 171, PSČ 691 23, čj. KSBR 32 INS 5023 / 2021, a na základě
ust. § 321 a násl. z.č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád v platném znění) oznamuje konání dražebního roku dražby
movité věci z majetku úpadce a vydává tuto

dražební vyhláš ku o oznámení dražebního roku
I.
Dražební rok se koná dne 18.3.2022 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově- Čekyni,
Zámecká ulice 230.
II.
Dražit se bude následující věc za tuto rozhodnou cenu:
název
osobní automobil TOYOTA AVENSIS VERSO ACM20LARMDKW, modrámetal, JTEGH22B505010457, 2003, 6B41038

odhadní cena v Kč
30000

Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny.
Úhrada jistoty se nevyžaduje.
III.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc převzít.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 328b odst. 3 o.s.ř.).

V Přerově dne 11.2.2022
Mgr. Pavel Ščučinský exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem
Usnesení se doručuje:
- navrhovatel
- orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána (k vyvěšení na ÚD)
- orgán obce, v jejímž obvodu má úpadce sídlo (k vyvěšení na ÚD)

podepsal
Mgr. Pavel Digitálně
Mgr. Pavel Ščučinský
2022.02.11
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