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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Horní 729/32, PSČ 639 00, pověřený
vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Břeclavi ze dne 14.9.2016, č.j. 53 EXE 3097/2016-18, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku, který vydal Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci dne 29.02.2016, č.j.
23Cm176/2015-55 a vykonatelného směnečného platebního rozkazu, který vydal Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci dne
25.06.2015, č.j. 23Cm176/2015-13, k uspokojení pohledávky oprávněného I.B.W. s.r.o., IČ: 28594398, Masarykovo náměstí 36,
680 01 Boskovice,  proti povinnému Vlastimil Pitra, IČ: 42693390, nar. 21.12.1959, Dolní Dunajovice čp. 650, 691 85 Dolní
Dunajovice, ve výši 163 673,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, vydává tuto

d r a ž e b n í    v y h l á š  k u
I.
Dražební rok se koná dne 21.9.2017 a bude zahájen v 14:30 hodin v jednací místnosti č. 207 ve II. patře budovy na adrese Horní
729/32, Brno.

II.

Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:

2 - Dalekohled Olympus, 1 ks á 300,00 Kč
3 - MP3 přehravač, 1 ks á 60,00 Kč
4 - Dýka cca 40cm, 1 ks á 90,00 Kč
5 - Dýka cca 20cm, 1 ks á 90,00 Kč
14 - projektor BENQ, 1 ks á 300,00 Kč
15 - snowboard BURTON, 1 ks á 3 000,00 Kč
17 - Dýka cca 30cm, 1 ks á 600,00 Kč
21 - fotoaparát LJUBITEL 2, 1 ks á 900,00 Kč
22 - kovaná železná růže, 1 ks á 150,00 Kč
25 - železný kříž s dřevěnou hlavou ježíše, 1 ks á 600,00 Kč

Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny.
Věci budou draženy jednotlivě.
Úhrada jistoty se nevyžaduje.

III.

Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a další věřitelé povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo
pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon
rozhodnutí (exekuce), 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.

IV.

Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit, nepřesahuje-li částku
stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu. Přesahuje-li tuto částku, musí
vydražitel nejvyšší podání zaplatit bezhotovostní platbou do sedmi (7) dnů od udělení příklepu, jinak soudní exekutor nařídí
opětovnou dražbu. Opětovnou dražbu nařídí rovněž v případě, že si vydražitel věc nepřevezme do jednoho (1) měsíce po doplacení
nejvyššího podání. Vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a
účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání,
a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšší podání.

P o u č e n í : Proti této dražební vyhlášce  n e n í  přípustné odvolání.

V Brně dne 15.8.2017
        Mgr. Jan Krejsta, v.r. 
        soudní exekutor
        Exekutorský úřad Brno-město

Za správnost vyhotovení: Mgr. Iveta Zouharová, pověřená soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem
soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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