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Draiební vyhlé5ka

soudní exekutorka JUDr. Ingrid Svecové, Exekutorsky' úÍad Praha 3, se sídlem Seifertova 455/f7, 1-3O 00
Praha 3, povèiené provedením exekuce Usnesením Okresního soudu v Rychnovè nad Knèinou ze dne
La.6.2OO7, èj. 6 Nc 497812007-7, které nabylo próvní moci dne 2O,9,20O7, kten/m byla naiízena
exekuce podle rozsudku Okresního soudu v Rychnové nad Knèinou È, i. 3 C L27|2OO6-4 ze dne
17,8.2006, ve vèci

opróvnénrich:

proti
povinnému:

èeskó kancelói pojistitelú, Na Pankróci L7241L29,140 oo Praha 4, lè: 70099618,
prév. zast. Mgr, Veronika Nedbalové tl,M.,.advòkót se sídlem Novodvorské'' 
èp,994 / èo.138, 142 OO Praha - Praha 411

Roman Seidl, bytem Boi. Nèmcové èp.61, èeské M eziíiéí 5L7 7L , îar.22.61974,

o vymoiení: 109 300,00 Kè s piísluÉenstvím, rozhodla
vydat tuto

draÍební vyhló5ku:

l. Ve véci shora uvedené se uskuteòní draiba dne 29.2 2olz od 14:00 hod, na adrese Rohóèova 38,
Praha 3.

ll. Drazit se budou tyto véci:
POf- VeC

2. Dvd Philips

Odhodní cena: 30,- Kè Vyvolóvací ceno: 70,- Ké

Véci uròené k draibé je moZno prohlédnout v místé konónídraÍby pùl hodiny pÉed draibou.

zaplacení jistoty se nevyZaduje.

Cena draZenr/ch vècí je shora uvedena. NejniiÈí podóní se stanoví ve uiSi jedné tietiny ceny
moviti€h vécí. Podéní se budou zvySovat minimélné o 50,- Kè s vújimkou vécl u nichi nejnizÈí podéní
je niÍií neà 50,- Ké, kde se podéní bude zvyÈovat minimólnè o 5,- Kè. Pokud nejsou vydraieny vèci
draÌené jako soubor, vyvolévají se jednotlivé, jeli uvedena rozhodné cena za jednotlivou poloZku,

PÌi rozvrhu podstaty se mohou oprévnén'/, ti, kdo do Íízení pÍistoupili jako dalSí opróvnèní, a dalÈí
vélitelé doméhat uspokojení jinich vymahateln'ich pohledévek nebo pohledévek zajistènich
zadrÍovacím nebo zóstavním prévem nebo zaji5t'ovacím pÍevodem próva, neZ pro které byla
naiízena exekuce, jestliie je piihlésí nejpozdéji do zahéjení draàby, jestliie v piihló5ce uvedou u/5i
pohledévky a jejího pÌísluienství a prokéií-li je pÌíslusntími listinami. KpÍihlé5kém, vnichi vtiÈe
pohledóvky nebo jejího pÍfslu5enství nebude uvedena, se nepÍihlíÌí.

t .

tv.



v . Draìiteld jsou vézóni svfmi podónfmi, pokud nebylo uéinéno podóní vy55í. PÍíklep bude udèlen

dpiiteli, i<terf uèiní nejvySsí podéní. Ùèiní-li nèkolit<.draiitelú stejné podóní a nebylo-li uèinéno vyiSí

piipustne podéní, rozhodne, nedohodnouli se tito draiitelé jinak, exekutor losem, komu mó pÉfklep

udélit. Vydraiitel musí nejvysÈí podónf ihned zaplatit, neuèiní-li tak, draií se véc znovu bez jeho

úèasti.

v t. soudní exekutorka udélí piíklep drauiteli, kteni uèinl nejvyssí podónl. vydraiitel musf nejvySSí podàní

ihned zaplatit a vèc piewít. PÉechodem vlastnicwí na vydraiitele zanikajf zóvady vóznoucí na vèci.

pouèení: Draiební vyhlóska není rozhodnutlm exekutora, proti némuz by bylo moino podat

opravnry' prostiedek (9 328b odst.3 o.s'Í.).
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V Praze dne L5.2.2OLZ

lUDr. lngrid Svecovó, v.r.
soudnf exekutorka

Za spróvnost vyhotovení: Petr Buiié
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