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USNESENÍ
Okresní soud v Klatovech rozhodl vyšší soudní úřednicí Stanislavou Sloupovou ve věci
Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá,
IČO 60084413
sídlem Sídl. Míru 40, 382 26 Horní Planá

oprávněné:

proti
povinné:

Denisa Hejduková, narozená 28. 12. 1989
bytem Keply 261, 341 42 Kolinec

o: výkon rozhodnutí
takto:
Soud vydává tuto
dražební vyhlášku:
I.

Dražební jednání se nařizuje na den 15. února 2022 v 10.00 hodin v na místě samém, tj.
Keply 261, 341 42 Kolinec.
V případě, že jste osobou s omezenou schopností pohybu, orientace či komunikace,
dovolujeme si Vás požádat o sdělení této skutečnosti (např. telefonicky, e-mailem, datovou
schránkou, atd.) ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Důvodem námi
požadovaného sdělení je zajištění vyššího komfortu zdravotně handicapovaným osobám
(např. sdělením našeho soudu o možnostech pohybu po budově soudu).

II.

III.

Draženy budou movité věci, a to
samostatně
poř. číslo

popis věci

1.

Osobní automobil tov. zn. Mercedes –
Benz C 180 kompresor, 1.8 i, 3dv, barva
šedá, uvedení do provozu 11/2003, RZ
8P5 1460

rozhodná cena věci
60 000 Kč

Nejnižší podání se stanoví ve výši 20 000 Kč.

IV. Zaplacení jistoty se nevyžaduje.
V.

Oprávněná a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného se
mohou 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 dražby
a jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokážou-li je
příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího
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příslušenství, soud nebude přihlížet.
VI.

Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k
vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další
práva váznoucí na věci.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Podle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. lze
podat námitky, a to do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Okresnímu soudu
v Klatovech. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách
rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí bez jednání potvrdí nebo změní. Doručené
rozhodnutí, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci.
Klatovy 10. ledna 2022
Stanislava Sloupová v. r.
vyšší soudní úřednice
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