POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Čj. PPR-9904-3/ČJ-2011-990600

Dražební vyhláška
Policejní prezidium České republiky vyhlašuje na den 27. září 2012

DRAŽBU
Dražba byla nařízena policejním orgánem Policie České republiky Krajského ředitelství
policie Jihomoravského kraje, územního odboru Brno - venkov, OOP Ivančice usnesením ze dne
1. března 2011 sp. zn.. KRPB-24694-40/TČ-2009-060312-DOU proti vlastníku nevyzvednuté
movité věci:
Magdaleně Kailové, bytem Pravlov 2, 664 64 Dolní Kounice,
a bude zahájena v 10.00 hodin 27. září 2012 v místě současného uložení sepsaných věcí
v objektu Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje na adrese Brno, Pražákova 54.
V době od 9.30 hodin do 9.45 hodin uvedeného dne bude na stejném místě uskutečněna
prohlídka věcí připravených k dražbě.
Přehled věcí určených k dražbě:
Popis věci

Pol.

1.

Střešní okna zn. VELUX, rozměr
78x140 cm, typ GGL M08 3059 a
lemování střešního okna zn. VELUX,
rozměr 78x140 cm, typ EDW M08 1000,
vše v originálním obalu, nepoužité, rok
výroby pravděpodobně 2009

Cena v Kč
Ks

2+2

obecná

Vyvolávací

17 100

5 700

Poučení:
Dražba probíhá přiměřeně podle zákona číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) (§323 - § 332),
vyhlášky číslo 37/1992 Sb.,Instrukcí ministerstva spravedlnosti č.j. 505/2001-Org a 1360/95-OOD a záva zného pokynu
policejního prezidenta číslo 51/2009 (dále jen zppp).
Podle § 329 odst. 3 o.s.ř. musí vydra žitel nejvyšší podání uhradit v hotovosti, pokud tak neučiní, draží se věc znovu bez
jeho účasti. Dražitelé musí předložit doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)a podepsat prohlášení, že
nejsou osobou vyloučenou z dražb y, zástupci právnických osob sdělí název firmy, její sídlo, IČ a pověření k jednání za
právnickou osobu.
Přechodem vlastnictví na vydra žitele zanikají zá vady váznoucí na věci dle § 329 odst. 7 o.s.ř.
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Podle čl. 7 odst. 4 zppp jsou z dražby vyloučeni zaměstnanci Ministerstva vnitra, příslušníci a zaměstnanci
bezpečnostních sborů a jejich rodinní příslušníci.

V případě, že vlastník uvedené movité věci si tuto věc vyzvedne do zahájení dražby, dražba se
nekoná.
Minimální příhoz je stanoven na částku

500 Kč

Policejní prezidium České republiky vyzývá právnické a fyzické osoby, aby uplatnění případných
práv, která dle § 267 o.s.ř. nepřipouštějí dražbu, bylo prokázáno před započetím dražby. Pozdní
uplatnění takovýchto práv již nemůže být k tíži vydražitele, který byl v dobré víře.
Vydražená věc bude vydražiteli vydána vykonavatelem na místě, ihned po zaplacení nejvyššího
podání. Vydražitel je povinen převzatou věc neprodleně po skončení dražby odvést.
V Praze dne: 5. září 2012
JUDr. Miroslav Koudela v.r.
vykonavatel
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