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UsNEsENí
Soudní exekutor JUDr. Lukáš jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenskéhci 38, pověřený
provedením exekuce na základě usnesenÍ, které vydal okresní soud v Šumperku dne 5.5.2008, č.j. 14Nc1544 l2oo8-tt,
dále usnesenÍ, které vydal Okresní soud v Šumperku dne 29.4,2009, č.j, 14Nc1544/2oo8-I7, kterýnli byla nařízena
exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne t6.72.2oo5, č,j, 7c88/2004-68 vydal
Okresní soud v Šumperku k uspokojení pohledávky oprávněného: BNP PARlBAS PERSoNAL FlNANcE, bd Haussmann 1,
75OO9 PaříŽ, Francie, reg, č. B 542 O97 902, podnikající v Českérepublice prostřednictvím odštěpnéiro závodu BNp

Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, lČ: 03814742, Karla Engliše 3208/5, 15000 praha Smíchov, lčo
03874742, zast. JUDr, Michaela Fuchsová, Ph.D., advokát, Voršilská 730/to,11000 praha, lČo 6p629372, proti
povinnému: Jiří Hlobil, Nerudova 627,78967 Bludov, nar.25.4.1967, v částce 20 450,00 Kč s příslušQnstvím, jakož i

nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto

dražebnívyhláš ku o oznámení dražebníhoroku
l.

Dražební rok se koná dne 18.],.2019 a bude zahájen v08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově - Čekyni,

Zámecká ulice 230,
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ROMET MOTORS, VlN: L8YGYO2C9CY056265, RZ:4E7 478,7ks á 9 000,00 Kč

Vyvolávací cena, tj. nejnižšípodání, činív souladu s ust. § 329 odst. 2 občanského soudního řádu jednu třetinu
rozhodné ceny.

-

Věci budou draženy jednotlivě.
Úhrada jistoty se nevyžaduje.
lll.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízenípřistoupilijako da|ší oprávnění, a dalšívěřite|é povinného

domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím nebo zástavním
právem nebo zajiŠťovacímpřevodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže je přihlásí
nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenstvía prokáží-|i je
příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího přísIušenství nebudou uvedeny, se nepřih|íží.
IV.

Exekutor udělípříkIep dražiteli, který učinínejvyššípodání. Vydražitel musí nejvyššípodáníihned zaplatit a věc převzít.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání, Tato dražebnívyhláška není soudnírn rozhodnutím (§
32Bb odst. 3 o.s.ř.)

oBEcNÍ ÚŘan BLUDOV

V Přerově dne t7.I2.2OI8
Mgr. Pavel Ščučinský,exekutorský kan
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním
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Dražit se budou nás|edující věci za tyto rozhodné ceny:
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Usnesení se doručuje:
povinný (+ manžel povinného)

_

oprávněný
orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána (k vyvěšenína ÚD)
orgán obce, v jejímžobvodu má povinný bydliště (k vyvěšenínaÚO)

OBECNÍ ÚŘnO BLUDOV
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