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U S N E S E N Í 
 

 
 

Okresní soud v Klatovech ve věci výkonu rozhodnutí 
 
oprávněného:  Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01, Praha 6 

 
 

  
proti povinnému: Milan Frána, nar. 28.05.1979, Náměstí 180, 340 34 Plánice 

 
  
pro 8.228,00 Kč s přísl. 
 
 
vydává tuto 
 

d r a ž e b n í      v y h l á š k u 
 
 

I. Dražba movitých věcí uvedených v bodě II. se koná  
 
                             dne 27. května 2016 v 8.00 hodin 

 
u Okresního soudu v Klatovech v dražební místnosti č. dv. 39 
 
II. Předmětem dražby budou následující věci dražené samostatně: 
                           

                                                                                         rozhodná cena/nejnižší podání 
 

1) notebook DELL LATITUDE D630, MY 385, 2,0 GHz,  
    RAM 2GB, HDD 75GB, TCC ID: QDSBRCM1022              3.000,00 Kč /   1.000,00 Kč 
 
 
III. Složení jistoty pro dražbu movitých věcí se nevyžaduje.  
 
IV.  Soud  upozorňuje,  že   při   rozvrhu  podstaty   se  mohou  oprávněný,  ti,  kdo  do  řízení  
přistoupili jako další oprávnění, 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, 
jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražebního jednání, 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. 
 



 

  

V. Soud ukládá povinnému, aby v termínu konání dražby umožnil přístup k draženým věcem 
a připravil věci k dražbě.  
 
 
 
P o u č e n í :   Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 
 
 

Okresní soud v Klatovech 
dne 25.04.2016 

 
 
 

Stanislava Sloupová,v.r. 
vyšší soudní úředník 

Za správnost vyhotovení: 
Martina Kotěšovcová 
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