č. j. 76 EX 495/13 - 43

USNESENÍ
Mgr. Michal Rudý, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 8, se sídlem
Střemchová 3013/16, Praha 10, v exekuční věci oprávněné: GE Money Bank, a.s., se
sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, IČ: 25672720, práv.zast. JUDr. Jan Brož,
advokát, se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, proti povinné: Martina Mikšíková,
bytem V Paloukách 830, 285 22 Zruč nad Sázavou, nar. 12. 01. 1977, pro pohledávku
230.436,74 Kč s příslušenstvím, rozhodl t a k t o:
I.
Dražební jednání - dražba movitých věcí uvedených v bodě II. - nařízené usnesením ze
dne 1. 11. 2013, č.j. 76 EX 495/13 - 26, se koná dne 13. 5. 2014 v 10.30 hodin ve
skladovém areálu společnosti STORAGE SERVIS s.r.o. na adrese Ve Žlíbku 1800,
Praha 9 – Xaverov (dříve drůbežárna), hala „H4“.
II.
Předmětem dražby jsou níže uvedené movité věci (číslováno dle protokolu o soupisu
movitých věcí ze dne 25. 10. 2013), které se draží samostatně:
Číslo
položky

Popis movité věci

10 ks golfových holí zn. XQ MAX + golfový
bag
III.
Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
19.

Rozhodná
cena (v Kč)

Nejnižší
podání (v
Kč)

6.000,-

2.000,-

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné ((§ 202 odst. 1, písm. a), § 328b
odst. 3 OSŘ).
Upozornění:
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 byla nařízena exekuce, 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; ustanovení § 335 odst. 2 a § 336f se použijí
přiměřeně.
Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Učiní-li více dražitelů stejné
nejvyšší podání, udělí exekutora příklep dražiteli určenému losem. Nejvyšší podání je
třeba zaplatit bez zbytečného odkladu po skončení dražby. Pokud k zaplacení nedojde,
draží se věc bez účasti vydražitele ihned znovu. Povinný a manžel povinného nesmějí
dražit.
Poznámka:
Prohlídka dražených věcí je umožněna v den dražby od 9.00 hodin v místě dražby.
Bližší informace o dražených věcech poskytne vykonavatel exekutorského úřadu
Jiří Divoký na tel.: 603 793 837.
Znalecké posudky o ceně dražených movitých věcí nejsou k dispozici.
V Praze dne 4. 4. 2014
Mgr. Michal Rudý
soudní exekutor

