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Pro platby povinných (dluŽníků) 
' 

ČsoB 
' 

č.ú. 175 2% 4% / 0300 ) var. symbol: 4&0511

znaěka oorávněného: 83400ó1016 8340070539.vZP-82lPo/Ján/71 s?íJJs" 
e.i.,

103 Ex 4U05111-22

USNE SENÍ
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se síďem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38,

pověřený provedením exekuce nazéltJadě usnesení, lr:teré vydal okresní soud v Kroměffži dne 24.10.2011,

e ;. ronÍÉz2O5l2O11-l0, kteqým(i) byla nařízenaexekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí:

píatební rozkaz ze dne 2}.g.z007, čj. 58Ro279l2007 vydal okresní soud v Kroměříži' platební rozkaz ze

áne 26.3'2009, čj. IICI3912009 vydal okresní soud v Kroměříži k uspokojení pohledávky oprávněného:

vZP ČR, r'ai'tá pobočka pro Ziinsq1 kraj, ÚP Zlin, Zarámí 160, 760oI Zlin,IČo 41197518, proti

povinnému: Zdenék Číhal, tlhřic e 2, 7 6833 lJhřice, nar. 2'2.1 959, vydává tuto

dražební vyhláš ku o oznáLmení draŽebního roku''"

I.

Dražební rok se koná dne 15 .2.2oI3 a bude zaltájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově _

Čekyni' Zámeckáulice 230.

il.
Dražit se budou následující véci zat5rto rozhodné ceny:

2 - DVBT strong, 1 ks á 300 Kč

V1wolávací cena, tj. nejniXí podání, činí v souladu s ust. $ 329 odst. l občanského soudního řádu jednu

třetinu rozhodné ceny.

Věci budou draženy jednotlivě.

Úhrada j istoty se nevyžaduj e.

III.

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti' kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokoiení iiných vymahďelných pohledávek nebo pohtedávek zajištěných zadržovacím
nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, neŽ pro tteré byl nařízen výkon rozlrodnutí

(exekuce), jesttiže je přihtasí nejpozději do zahájení dtaŽby, jesttiŽe v pŤihlašce uvedou výši pohledávky a
jejího příslušenství a prokáňi-lije příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž ýše pohledávky nebo jejího

příslušenství nebudou uvedeny, se nepřihlíží.

IV.

Exekutor udělí přík1ep dtaŽiteli, kter,ý učiď nejvyšší podání. Vydraátel musí nejvyšší podání ihned zaplatit

a věc převzít.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolaní' Tato dražební vyhlríška není soudním

rozhodnutím ($ 328b odst. 3 o.s.ř.)

Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. TomáŠem Vriínou
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V Přerově dne 5.2.2013
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