JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha - východ
se sídlem Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4
tel: +420 236 034 034
fax: +420 236 034 000
úřední hodiny: Po, St, Čt 9 - 12 hod., 13 - 16 hod

mail: urad@exsmekal.cz
www.exsmekal.cz

č.j. 081 EX 22226/09-019 Rok
Naše zn.:
081 EX 22226/09

Vyřizuje:

Dne:
4.8.2010

Robert Kufa

Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha - východ, se sídlem Michelská
1326/62, 140 00 Praha 4 - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Benešově
ze dne 29.10.2009, č.j. 7 Nc 9384/2009-7, které nabylo právní moci dne 17.2.2010, ketrým byla nařízena exekuce
podle vykonatelného rozhodčího nálezu Společnost pro rozhodčího řízení, a.s. č. j. K/2009/02013 ze dne 28.7.2009,
který nabyl právní moci dne 16.9.2009, vykonatelného dne 16.9.2009
ve věci
oprávněného:
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 - Praha 1 , IČ: 45317054, práv. zast.
JUDr. Roman Majer, advokát se sídlem Krakovská 24, 110 00 Praha 1
proti
povinnému:
VOJTĚCH KUNTE, bytem Rákosníkova 208, Neveklov, okres Benešov 257 56, nar.
24.9.1984
pro 55 683,74 Kč s příslušenstvím

usnesení

o oznámení dražebního

roku

:

Dražební jednání movitých věcí zabavených na základě exekučního příkazu č.j. 081 EX 22226/09-13 ze dne
23.06.2010 se koná dne 6.9.2010 v 9:00 hodin v prostorách tělocvičny na adrese: Tyršova 201, Hostivice, PSČ: 253
01.
II.
Dražit se budou následující movité věci za uvedené nejnižší podání:
č.2, popis: notebook HP, ks: 1, nejnižší podání 300,- Kč.
Nejnižší podání činí v souladu s ust. § 329 zák.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu a § 52 zak.č. 120/2001 Sb.
exekučního řádu jednu třetinu odhadní nebo úředně stanovené ceny.
Věci určené k dražbě je možno si prohlédnout v den konání dražby v místě dražby v době od 8:00 do zahájení
dražby.
III.

Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit a
věc převzít.

Poučení :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)
JUDr. Marcel Smékal, v.r.
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Mgr. et Mgr. Robert Kufa
Exekutorský koncipient
Z pověření soudního exekutora
JUDr. Marcela Smékala
Usnesení se doručuje:

-

povinný
manžel povinného
oprávněný
orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána
orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště

