č. j. 41 E 4/2020-30

USNESENÍ
Okresní soud v Liberci rozhodl vyšší soudní úřednicí Romanou Kašovou ve věci výkonu
rozhodnutí
oprávněné:
ČR - Ministerstvo obrany, IČ 60162694
sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha
adresa pro doručování písemností: Ministerstvo obrany
Odbor vymáhání pohledávek, nám. Svobody 471/4, 160 00 Praha 6
proti
povinnému:
Pavel Řeháček, narozený dne 9. 10. 1982
bytem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec X
pro 2 842 Kč s příslušenstvím
takto:
Soud vydává tuto
dražební vyhlášku:
I. Dražební jednání se nařizuje
na den 20. května 2021 v 10.00 hodin
v bydlišti povinného na adrese: Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec X.
II. Draženy budou movité věci, a to:
LCD televizor Telefunken, úhlopříčka 80 cm, v ceně určené 6 000 Kč.
III. Nejnižší podání se stanoví ve výši 2 000 Kč.
IV. Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
V. Oprávněná a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného se
mohou 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
a jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokážou-li je
příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího
příslušenství, soud nebude přihlížet.
VI. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k
vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další
práva váznoucí na věci.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Podle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. lze podat námitky, a to do patnácti dnů ode dne
doručení tohoto usnesení k Okresnímu soudu v Liberci. V námitkách nelze uplatnit nové
skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí bez
jednání potvrdí nebo změní. Doručené rozhodnutí, proti kterému již není možné podat námitky,
je v právní moci.
Liberec 20. ledna 2021
Romana Kašová v. r.
vyšší soudní úřednice

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Dneboská.

