Spisová značka: 23E 1595/2008
USN ESEN Í
o dražbě
Okresní soud v Trutnově vyhlašuje na den 26. února 2010

D R A ŽB U
Dražba ve věci:
oprávněného: Okresní správa sociálního zabezpečení Trutnov, Komenského 821, 541 01
Trutnov, nar./IČ , 00006963
proti
povinnému: Miloš Volf, Vlčkovice v Podkrkonoší 77, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
nar./IČ 31.08.1973, 65696727
bude zahájena v 9.00 hodin v místě současného uložení sepsaných věcí na uvedené adrese
povinného.
V době od 8.45 hodin uvedeného dne bude na stejném místě uskutečněna prohlídka věci
připravených k dražbě.

Pouče n í:
Podle § 329 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) musí vydražitel nejvyšší podání uhradit
v hotovosti, pokud tak neučiní, draží se věc znovu bez jeho účasti. Dražitelé musí předlo žit občanský průkaz,
zástupci právnických osob sdělí název firmy, jej sídlo a IČO. Přechodem v lastnictví na vydražitele zanikají závady
váznoucí na věci dle § 329 odst. 3 o.s.ř.
Podle § 328b odst. 3 o.s.ř. nesmí d ražit soudci, zaměstnanci soudu, povinný a manžel povinného. Pokud
povinný do zahájení dražby uhradí celou pohledávku včetně příslušenstvím, dražba se neuskuteční.
Podle § 328b odst. 4 pís m. g při ro zvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti kdo do řízení přistoupili jako
další oprávnění, a další věřitelé do máhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek
zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen
výkon rozhodnutí, jestliže je přih lásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v p řih lášce uvedou výši pohledávky a
jejího příslušenství a pro káží-li je příslušnými listinami, a poučení, že k přih láškám, v nich ž výše pohledávky nebo
jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.

Přehled věcí určených k dražbě:
Číslo
Popis věci
ks
pol.
1
Osobní automobil zn.Renault Clio RZ 1
TUK 46 49

Cena za kus v Kč
obecná
vyvolávací
10.000,00

Poučení: Proti tomuto USNESENÍ není přípustné odvolání.
V Trutnově dne: 21. ledna 2010
soudní tajemník:
Alena Zahrádková, v. r.
Za správnost vyhotovení
Hlubučková Blanka

Dražbu provede: Tomáš Řezníček, v. r.

