23 E 7/2019-25

USNESENÍ
Okresní soud v Klatovech rozhodl vyšší soudní úřednicí Stanislavou Sloupovou ve věci
oprávněného:

proti
povinné:

Michal Rehovič, narozený 2. 8. 2006
bytem náměstí Míru 8, 345 22 Poběžovice
zastoupený zákonným zástupcem Rudolfem Rehovičem
bytem nám. Míru 8, 345 22 Poběžovice
Věra Ferková, narozená 4. 6. 1985
bytem Petrovice nad Úhlavou 53, 340 22 Nýrsko

o: výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné
takto:
Soud vydává tuto
dražební vyhlášku:
I. Dražba movitých věcí uvedených v bodě II. se koná
dne 20. listopadu 2019 v 10.00 hodin
na místě samém, tj. Petrovice nad Úhlavou 53.
II. Předmětem dražby budou následující věci dražené samostatně:
rozhodná cena/nejnižší podání
1) LED TV SHARP, úhl. cca 100cm, typ: LC-40LE540E,

2 100 Kč / 700 Kč

2) sound systém DENVER TSP-404

2 400 Kč / 800 Kč

3) DVD přehrávač Samsung HT-TZ222

1 500 Kč / 500 Kč

4) BTV GOGEN, úhl. cca 80cm, typ TVL32127DLCRR

1 500 Kč / 500 Kč
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5) osobní automobil Opel Zafira 2.2DTi, r.v.: 2003,
barva stříbrná metalíza, RZ 5P5 0822

39 000 Kč / 13 000 Kč

III. Složení jistoty pro dražbu movitých věcí se nevyžaduje.
IV. Soud 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
nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže je
přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, 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.
V. Soud ukládá povinnému, aby v termínu konání dražby umožnil přístup k draženým věcem a
připravil věci k dražbě.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Podle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. lze
podat námitky, a to do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Okresnímu soudu
v Klatovech. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách
rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí bez jednání potvrdí nebo změní. Doručené
rozhodnutí, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci.
Klatovy 14. října 2019
Stanislava Sloupová v. r.
vyšší soudní úřednice
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