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Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, Bělohorská 270/17, Praha 6, 

Mgr. Zuzana Sobíšková, 
 

 

 
 

pověřený provedením exekuce na základě usnesení, které vydal: Okresní soud v Břeclavi č.j. 53 

EXE 1007/2012 - 12, ze dne 29.5.2012, kterým byla nařízena exekuce dle exekučního titulu: 

Platební rozkaz ze dne 9.11.2009, č.j. 245 C 129/2009-33, jejž vydal Městský soud v Brně, ve 

věci:  
 

oprávněného 
Československá obchodní banka, a.s (ČSOB), bytem/se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, 

Radlice, IČ/RČ: 00001350 

zast.: Mgr. Dajbych Jan, advokát, advokát, bytem/se sídlem Tychonova 3, 160 00 Praha 6 

 

proti 
 

povinnému 
Nomilnerová, roz. KŘIVINKOVÁ Renata, bytem/se sídlem BORKOVANY 207 , 691 75 Borkovany, 

okr. Břeclav, RČ1.6.1964 

 

o provedení exekuce pro 32.375,65 Kč, s 15,0 % úroky z prodlení p.a. od 16.4.2009 do zaplacení 

z částky 18.652,46 Kč, s 12,9 % úroky p.a. od 16.4.2009 do zaplacení z jistiny 18.352,46 Kč, 

náklady předchozího řízení ve výši 750,- Kč, náklady exekuce a oprávněného, vydal tuto 

 

dražební vyhlášku 

 

I. Dražba movitých věcí uvedených v bodě II. se koná dne 20.9.2013 v 10:00 hod. na adrese 

exekučního skladu  ul.Palackého 27, 702 00 Ostrava – Přívoz. 
 

II. Předmět dražby: 

 

monitor plochý černý LG 

počítač stolní černý Acutaka + myš + klávesnice 

set top box stříbrný 

DVD Philips černá 

 

III. Věci určené k dražbě je možné si prohlédnout na místě dražby dne 20.9.2013 od   8:00 do 

9:45 hodin. 
 

IV. Věc se draží jako soubor věcí movitých. 
 

V. Rozhodná cena: 2.900,- Kč. 
 

VI. Výše nejnižšího podání: 967,- Kč. 
 

VII. výše dražební jistoty: dražební jistota se neskládá. 
 

VIII. Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, další oprávněný a další věřitelé domáhat 

uspokojení  jiných  vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím 



Číslo jednací: 180 Ex 1456/12-24 

 

nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byla nařízena 

exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby. V přihláškách musí být uvedena 

výše pohledávky a příslušenství. Pohledávky musí být prokázány příslušnými listinami. 

K přihláškám, v nichž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího příslušenství se 

nepřihlíží. 
 

IX.  Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned 

v hotovosti zaplatit. Neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti. Vydržitel musí věc 

ihned po vydražení a  úhradě převzít. 

 

 

V  Praze dne  13.8.2013 

 

Richard Janda 

vykonavatel Exekutorského úřadu Praha 6 
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