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D r a ž e b n í   v y h l á š k a
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská
1222/3, PSČ 150 00  Praha, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu
Prahy - západ ze dne 29.8.2018, č.j. 206 EXE 7775/2018, kterým byla nařízena podle
vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10, č.j. 12 C 33/2018-38, ze dne 5.6.2018,
který nabyl právní moci dne 25.7.2018, k uspokojení pohledávky

oprávněné: Nikola Buriánková, nar.  3.10.1975, U Golfu čp. 639, 109 00 Praha -
Horní Měcholupy,

 zast. JUDr. Lubomír Svátek, advokát, Sodomkova 1558, 102 00 Praha,  

Exekuce vyklizením bytu - jednotky č. 684/31 v budově č.p, 684 stojící na pozemku parc. č.
903/38, zapsané na LV č. 2867, katastrální území Malešice, obec Praha, vedeném Katastrálním
úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, nákladů soudního řízení ve výši
12 805,00 Kč, pravděpodobných nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši 484,00 Kč,
jakož i pravděpodobných nákladů této exekuce, které budou vyčísleny v příkaze k úhradě nákladů
exekuce předběžně vyčíslené ke dni 15.5.2019 činí 18 755,00 Kč proti

povinnému: Jiří Lange, nar. 8.11.1963, Náměstí Svobody čp. 90, Libčice nad Vltavou
- Libčice nad Vltavou, PSČ 252 66

nařizuje dražbu movitých věcí uskladněných na den 21.6.2019 v 8:00 hod. ve skladovacím
prostoru společnosti STORAGE s.r.o., v Praze 9, v ulici Ve Žlíbku 1800

Dražit se budou tyto věci:

Poř.č. Věc Ks Odhadní cena
Kč

Vyvolávací cena
Kč

1 Banánové krabice s osobními věcmi 23 138,- 46,-
2 Umělohmotné přepravky s osobními

věcmi
2 30,- 10,-

3 Televize 1 300,- 100,-
4 Igelitové pytle s oblečením 7 42,- 14,-
5 Sušák na prádlo 1 30,- 10,-
6 Gauč malý 2 60,- 20,-
7 Žehlící prkno 2 18,- 6,-

CELKEM 618,- 206,-

Nejnižší podání činí jednu třetinu odhadní ceny.
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Movité věci určené k dražbě se prodávají jako celek za výše uvedenou vyvolávací cenu.
Jednotlivá podání se budou zvyšovat po částkách 10,-Kč.

Vydražitel musí nejvyšší podání ihned na místě zaplatit soudnímu exekutorovi a vydražené věci
převzít a odvézt. Jeho totožnost ověří soudní exekutor podle osobního dokladu, v němž bude
uvedeno rodné číslo vydražitele.

Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k
vydražené věci nebo 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.

Soudní exekutor konstatuje, že nevyžaduje zaplacení jistoty.

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.

K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží;
ustanovení ust. § 335 odst. 2 o. s. ř. a ustanovení § 336f o. s. ř. se použijí přiměřeně.

Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout v místě konání dražby v Praze 9, v ulici Ve
Žlíbku 1800 v době od 7:30 – 8:00 hod.

Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (ust. § 267 o. s. ř.), aby
jej uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před
zahájením dražebního jednání, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo

P o u č e n í:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Věřitel, který má proti povinnému pohledávku přiznanou rozhodnutím, smírem nebo jiným
titulem uvedeným v ust. § 274 o. s. ř. (vymahatelnou pohledávku) anebo pohledávku zajištěnou
zástavním nebo zadržovacím právem nebo zajišťovacím převodem práva, může ji do řízení
přihlásit nejpozději do zahájení dražebního jednání. Oprávněný a ten, kdo do řízení přistoupil
jako další oprávněný, mohou své pohledávky přihlásit, jen jestliže jim byly přiznány
rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v ust. § 274 o. s. ř. po právní moci usnesení
o nařízení exekuce.
V přihlášce musí být uvedena výše pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel
povinného domáhá, jinak se k přihlášce nepřihlíží. K přihlášce musí být připojeny listiny
prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním
právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu. Opožděné přihlášky soudní exekutor
usnesením odmítne.
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o
dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez
těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky
(kancelářský řád), k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto
dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
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písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle ust. § 16a nebo se předá
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Praze, dne 15.5.2019 

JUDr. Miloslav Hauerland, v. r.
soudní exekutor

Za správnost: Ing. Michaela Hussová,
pověřená soudním exekutorem

Doručit:
Povinný
Oprávněný
Obecní úřad dle konání dražby
Obecní úřad dle bydliště povinného
Spis
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