
Soudní exekutor JUDr. Kamil Souček 
Exekutorský úřad Náchod tel.: 491422020
adresa: Masarykovo nám. 56, 547 01 Náchod e-mail: podatelna@soucek-exekutor.cz

datová schránka: 6zfg8zz
internetové stránky: www.soucek-exekutor.cz

083 EXD 4/18-10

U S N E S E N Í

Soudní  exekutor  JUDr.  Kamil  Souček,  Exekutorský  úřad  Náchod, se  sídlem  Masarykovo  nám.  56, 
Náchod, v rámci další činnosti podle § 76 odst. 2 e.ř. jako dražebník podle ust. § 232 odst. 1 písm. d) z.ř.s.  na 
základě návrhu JUDr. Vladimíry Ostrožlíkové,  notářky, Legionářská 561, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
pověřené provedením úkonů jako soudní komisař v řízení, vedeném Okresním soudem v Trutnově pod sp. zn. 
18 D 1115/2011, ve věci likvidace dědictví po Daně Pourové, posl. bytem Verdek 70, 544 01 Dvůr Králové nad 
Labem, nar. 12.9.1960, zemř. 21.10.2011, nařídil

d r a ž b u   m o v i t ý c h   v ě c í 

  I. Dražba se koná dne  6.11.2018 od 14:30 hodin
v sídle Exekutorského úřadu na Masarykově náměstí č. p. 56 v Náchodě.

 II. Dražit se bude: odhadní cena: vyvolávací cena:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) DVD přehrávač HTS 151 Novaline        500,- Kč   167,- Kč

2) notebook Acer Aspire 5100 BL.51      3.000,- Kč            1.000,- Kč.

III. Dražené věci bude možno prohlédnout v místě dražby 10 minut před zahájením dražby.

IV. Složení dražební jistoty se v této dražbě nevyžaduje. 
Nejnižší podání představuje 1/3 z ceny odhadní. Podání se budou zvyšovat minimálně o částku, která 
bude určena před vyvoláním dražené věci. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, pokud nebylo učiněno 
podání vyšší. Dorovnávání podání není přípustné.  Příklep bude udělen vydražiteli, který učiní nejvyšší 
podání. Vydražitel musí na místě nejvyšší podání zaplatit. Neučiní-li tak, bude věc dražena znovu bez 
jeho účasti.  Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k 
vydražené věci, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele  
zanikají zástavní a zadržovací práva a další závady váznoucí na věci.

V. Soudní exekutor upozorňuje věřitele Dany Pourové, že dražba je prováděna v rámci likvidace dědictví a  
proto nejsou přípustné přihlášky pohledávek do dražby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Náchodě dne 24.09.2018

JUDr. Kamil Souček
    soudní exekutor
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