
Vyvěšeno od 16.5.2014

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB
Soudní exekutor Mgr. David Koncz

26. dubna 10, 350 02  Cheb, IČ: 66253080
Tel: +420 355 318 111, fax: +420 355 318 110, E-mail: podatelna@eucheb.cz, ID DS: 9u8g8ka

č.j.: 074 EX 07846/12-017

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10,
350 02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Okresního soudu v
Tachově ze dne  4.6.2012, č.j. 11 EXE 2928/2012-13, kterým byla nařízena exekuce
podle vykonatelného rozhodnutí: Platební výměr Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR pobočka Plzně ze dne 4.1.2011, č.j. 1329/2010, ve věci oprávněného: 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, se sídlem Kodaňská čp.1441 / čo.46,
Praha 10 - Vršovice  101 00, IČ: 47114304,  proti povinnému:  SPEDITION TEKAZ,
spol. s r.o., se sídlem Nádražní 5, Chodová Planá, IČ: 62621831,  k uspokojení
pohledávky oprávněného ve výši  116 430,00 Kč (jistina 116 430,00 Kč) s
příslušenstvím: úrok z prodlení 0,05% denně z částky 69 621,00 Kč od 10.5.2012
do zaplacení, jakož i k úhradě nákladů exekuce, vydává toto oznámení o nařízení
dražebního roku -

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU.

I.    Dražební jednání se koná dne 16.7.2012 v 08.00 hod. v sídle
   Exekutorského úřadu, 26. dubna 573/10, Cheb.

II.   Předmětem dražby jsou použité movité věci:

č í s l o
položky

Popis věci rozhodná
cena v Kč
s DPH

nejnižší
podání
v Kč s
DPH

1 Nákladní automobil – MAN
Typ:                MAN 24.363 FNLLW/N TGA 03
registrační značka: 3P5-76-38
VIN:                WMAH20ZZZ4W051649
datum registrace:   23.11.2007
palivo:             nafta
barva:              červená

432.000,- 144.000,-

2 přívěs PANAV
registrační značka: 5P3-34-87

432.000,- 144.000,-

III.     Výše uvedené movité věci se draží jako soubor za nejnižší podání
144.000,-Kč 
        (slovy:jednostočtyřicetčtyřitisíckorunčeských).          

IV.      Zaplacení jistoty se nevyžaduje.

V.       Minimální výše příhozu byla stanovena na 5.000,- Kč  (slovy:          
         pěttisíckorunčeských).

VI.      Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, neučiní-li tak, draží
se věc znovu, bez jeho účasti.



VII.    Po zaplacení nejvyšší podání je vydražitel povinen vydražené věci bez
zbytečného odkladu převzít.

VIII.   Nebylo zjištěno, že věci, které jsou předmětem dražby byly zastaveny,
zadrženy nebo převedeny k zajištění závazku povinného ve prospěch jeho
věřitele.

IX. Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má k draženým věcem zástavní právo,
zadržovací právo nebo v jehož prospěch byla věc převedena k zajištění
závazku povinného, aby takové právo prokázal soudnímu exekutorovi
nejpozději před zahájením dražebního jednání. 

X. Povinný a osoby uvedené v § 329, odst.1 OSŘ nesmí dražit.

XI. Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný,
ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
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, jestliže v přihlášce uvedou
výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými
listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.

Poučení:  Dražební vyhláška není rozhodnutím soudního exekutora, proto proti ní
není odvolání přípustné [§ 328b odst. 3 OSŘ, ve spojení s § 52 odst.
1 a 2 EŘ].

Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno podání
vyšší. 
Soudní exekutor udělí příklep vydražiteli, který učiní nejvyšší
podání. 

Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a věc odebrat.

Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací
práva a další závady váznoucí na věci.

V Chebu dne 3.7.2012

Mgr. David Koncz, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení: Lenka Kočárníková
z pověření soudního exekutora
Mgr. Davida Koncze

„otisk úředního razítka“
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