
()známení o konání dražcbního roku

Soudrrí exekutor. Mgr. Karrri1 Brančík. l-)xckr.rtorský úřad l lodol-rír-r rozhodl ve r,ěci exekuce
oprávlrčnó: Všeobecná zdravottlí ptrjiŠt.trr ru Ccsk..1 rcpubliky. se sídlem orlická 4/2020. 130 00

Praha 3. IC 41197518 proti povirulónru: lrr.antišek Vusil byterrr Borkor,an.v 221.

691 75 I]orkol,any pr.o 81.342.- Kč s přísl.

Laklo:

Dražební rok sc stanoví na den 13.l1.2008 vc 1.1:00 hodin na adrcsc Moravská \ová Vcs' Dolní
č' 228.
Dražený matcriál bude možno si prohlédnout téhož dnc na tóžc adrese od 13:30 do l.l:00
hodin.

DraŽeno budc:

1) obraz plastický i 50 cm x l50 cnr, lllotiV: tvář a ptáci a nápis svoboda. sign. Dvořák 77

2) obraz 120 cnr x 80 crr.r' notiv: je1cn v lcsc. olej -plátno.sign. A' Mar1ínek 1 956" rám barr'a stříbrná
3) soška dřeverrá - muŽ. dřevo tmavé, vý'ška cca i00 cn
4) soška - torzo Žerry. dřer'o světLó. r'ýška cca 50 cn-l

5) hamorrika Melodia, v dřevěr.rérn kutiu
6) stťrl masiv. ovál' dub. čtvcrcová ozdobná noha
7) obtaz 60 ct.n x'l0 cm. nrotiv: řcka v lese. olej. sign. 1{orák A.. :.ánr barva stt'íbnrá
8) obr.az 50 cl-tr x 30 cm' motiv: zátiší a ríŽc, olci' rám barva zlatá
9) automatická pračka Indesit. W63. přední p1nění

10) vysavač Karcher \T 35 1 E'Co (dle povinného poškozcrrý)
1i) soška dřevěná - hlava muŽe' výška cca 40 crn
t2) kuchyňská linka lan,rino, olšc a dub (i 1 ks krabic) a dřez nerez s odkapávačem
13) repro AQ. barva černá a stojan kol' cl-ronr. barva (dle povinného poškozeno).

Výše nejniŽších podání bude dražite1ům oznámena před kor-ráníl-r-r draŽby při prohlídce
přednčtných movitých věcí'

\cjniŽší podání činí alcspoň 1/3 odlradní ncbo itředně starror ené cenv'
DraŽiteló jsor'r vázár.ri svýrrri podáními. pokud nebylo učinčno podání vyŠší.

Soudní cxckutclr udělí příklcp dr.aŽitc]i. který uČini nc.jv-lšší podárrí. nebude-li přcs dvojí vyzvání
r-rčirrěno podání v1'šší'

VydraŽitel nlusí nejvyšší podání ilrned zaplatit. ncučiní-li tak. draŽí se r'ěc znovu. bez jelro účasti.

Pla1ba.jc nroŽná pouze l-rotor'ými perrčzi.

Výšc ccrry l'ydraŽené věci ncní olrleZcna ustanovenít-t-ti ccnol'ých přcdpisů.

Pi.cchodcnr r'Iastnictr'í na vydraŽitcic zanikají zástavní a zadlŽor'ací pr.áva a daiší závady váznoucí rra
vecl

.Iisto1a se před draŽbou neskládá.

Vinimální výŠc příl-rozr.r: 2.- Kč u r'čcí. .jc' jichž cetra je do 50. Kčl 5.- Kč u věcí. jejichŽ ccna.jc do

]00.- Kč: 20.- Kč u r'čcí..jc.jichŽ ccrra jc do 500.- Kč: 50.- KČ u věcí. jc1ichŽ ccna je do i.000'' Kč:



]()(]"- Kč u \ čcí. .jťi 
jC1rŽ cclla .ic d() 5.()()().- Kč: j00. 1(č u r čci. tc'jichŽ cctla .ic clo ]0'()()().' Kč:

].00(). Kč Lr r.čci..jc.jichŽ cctla.jc nad ]0'()00.- Kč.

V l ioclorrírlč c1nc ] 7. ] 0.200fl

-/-a spt-ill't-tost r'1'hotor'cIli: \4gl-. I(alllil l]rarlčík. l'. r..
.lana.I rltllcškor'á sot.tc]ní crckutor
por'čřctlý Zanlčstna]]cC
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