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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Ve věci výkonu rozhodnutí
oprávněné: Městská část Praha 4, IČO: 00063584, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46
Praha 4
zastoupené: JUDr. Vlastou Skálovou, advokátkou, se sídlem Plzeňská 59, 150 00
Praha 5
proti
povinné: Pavlína Štrosová, nar. 15. 2. 1955, bytem Dvoreckého náměstí 762/6, 147 00
Praha 4 – Podolí, kontaktní adresa: Pod Vrstevnicí 1104/15 (u rodiny Bukovských)
Obvodní soud pro Prahu 4 nařizuje na den 12. 12. 2018 v 10:00 hod. na adrese: Ve Žlíbku
1800/77, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, skladové prostory firmy STORAGE s.r.o.,
dražbu movitých věcí povinných.
Draženy budou tyto věci:
Poř. č. Soubor věcí
1.

Soubor nevyzvednutých věcí z vyklizeného bytu
povinné, jedná se o použité a opotřebované
předměty z domácnosti, např. kancelářská křesla,
čajový servis a keramika, zarámované obrazy,
knihy, šicí stroj značky LADA, automatická
pračka značky CANDY, elektrosoučástky, černý
uzamčený kufřík, zrcadlo, agregát atd.

rozhodná
cena Kč
1800 Kč

nejnižší
podání

výše
jistoty

600 Kč

Dražené věci se draží v rámci souboru věcí.
Dražené věci si lze prohlédnout v místě konání dražby od 9:30 do 10:00 hod. Soud udělí příklep
dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Nepřesáhne-li nejvyšší podání 350 000 Kč, musí vydražitel
nejvyšší podání ihned zaplatit a věc převzít.
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 přihlášce,
v níž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího příslušenství, soud nebude přihlížet.
Praha 6. listopadu 2018
Mgr. Ondřej Kotrch v. r.
soudní vykonavatel OS Praha 4

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Brožová.

