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Soudní exekutor - ruDr. Jitka Studen4 Komenského 34, PÍerov,

prcti povinnému : MaÍina Sintókovó ( dÌíve Tich6), bytem Tosov 19, Óeské Mezitíèí, PSÒ: 517 71, dat. nar.:
tt.06.19741

usnesení Okresniho soudu v Nóchodè ze dne 23.11.2005 èj.Nc 575912045-4,kteft nabylo próvni moci dîe 22.04.2006

ve vèci opràvrèného ; Telefóoica 02 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 2, Praha 4, PSÒ: 140 00, IÒ:
60193336, próv. zast. advokótem JUDr. Jana KubiÈtovó CSc. advokótka, se sídlem Liliovà
250/4,Praha l, PSe: I l0 00

oznamuJe
I .

II.

DraZební rok se stanoví na den 12.11.2010 v 09:00:00 hod. v prostor6ch Exekutorského riiadu Pferov,
Komenského 34.

DraZit se budou movité véci, a to:
Popis vèci Q rozhodnó cena nejniàÉí podóní

HI-FI vèZ WC + CD Di€tuàvrò + 2 x reoro 1+l+2 900.00 Kó 300.00 Kè
vysavaè Concept sprinter 900.00 Kò 300.00 Kè
md iomapetofon Sharp 150.00 Ké 50.00 Kó

Vèc uróenou k draZbé je moàoé si prohlédnout v areólu Flamilo, Mírovó ul. Pierov - LovèÈice dne
12.11.2010 v dobè od 7:30 - 8:35 hod.

Zópis drazitelù probèhne dne 12.11.2010 v dobè od 8:45 do 09:00:00 hod. v místé konóní draàby. Po této
dobèjiÈ Èódn! dalÈí zéjemce nebude zapsón.
Vèci sc draZí samostatné. Zaplaceoí jistoty se neryZaduje.
Opróvnèn;!, ti, kdo do tízení ptistoupili jako dal5i opróvnèní, a dalsí vèlitelé se pii rozvrhu podstaty
mohou domóhat uspokojení jinioh vymahatelnych pohledóvek nebo pohledóvek zajiStènych ?a,dùnvacim
nebo zóstavním próvem nebo zajiÈfovacím pievodem próva, neZ pro které byl naÌízen vjkon rozhodnuti,
jestliàe je pÍihlósí nejpozdèji do zahójení draZby, jestliZe v pÍihlóSce uvedou úSi pohledóvky ajejího
pÍisluè€nství a prokóZi-li je pÍíslu5njmi listinami. K pÍihlóSkóm, vnichZ vyie pohledóvky nebo jejího
plíslusenství nebude uvedena, se B€pÌihlíZí.

PÍíklep bude udélen draziteli, kterj uòiní nejvys5i podónl. Uéiní-li nèkolik drazitelù sîejné pod6ní
a nebudeJi uòinèno vy55í piípustné podóní, rozhodne, nedohodnou-li se tito úazitelé jinak, exekutor
losem, komu bude plíklep udélen. Vydraàitel musí nej\y53í podóní ihned zaplatit, neuèiní-li tak, drazi se
vèc znorrr, bez jeho úóasti. PÍechodem vlastnictuí na \ydmzitele zanikaji zístavni a zadtZnvaci príva
a dal5i zóvady víznoucí na vèci,

Vèci, které nebudou vydraZeny v první draZbè, budou dlaZeny v opètovné draZbè dne l9.l1.2010 v 09.00
hod. v prostoróoh Exekutorského úÍadu Pierov, Komenského 34. Zópis draZitelú probèhne v místè konóní
draZby ve dne I9.11.2010 od 08.45 do 09.00 hodin.

III.

w.

V Pierovè dne I9.10.2010

Rozdèlovník : lx opróvnènli
lx povinni
lx manZel povinného
lx MÚ Òeské Meziiíòí
lx Magistrót m. Pferov
lx uÍední deska
lx spis

JUDr. Jitka Studenó
soudní exekutor


