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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
provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 11.7.2012, č.j. 16 EXE 6058/2012-12, které nabylo
právní moci dne 2.10.2012, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného platebního výměru, který vydal Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra České republiky dne 27.3.2012, č.j. 93/2012, k uspokojení pohledávky oprávněného Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ: 47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 101, doručovací adresa: Cejl
5, 658 16 Brno, proti povinnému Jaroslav Míka, IČ: 48921220, nar. 25.2.1974, Těšetice čp.58, 671 61 Těšetice, ve výši
108 726,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, vydává tuto
dražební

vyhláš ku

I.
Dražební rok se koná dne 22.1.2013 a bude zahájen v 14:00 hodin v sálu budovy na adrese Horní 729/32, Brno.
II.
Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
14 - LED TV LG ČERNÁ, 1 ks á 2 500,00 Kč
Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny s
připočtením 21% sazby daně z přidané hodnoty."
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 a věc převzít.
Poučení:

Tato dražební vyhláška není soudním rozhodnutím (§ 328b odst. 3 o.s.ř.). Proti této dražební vyhlášce není
přípustné odvolání.

V Brně dne 17.1.2013

Mgr. Jan Krejsta, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Brno-město
Za správnost vyhotovení: Mgr. Iveta Zouharová, pověřená soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou

