Č. j. 172 EX 22/20-49

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Aleš Bursa, Exekutorský úřad Mladá Boleslav, se sídlem Palackého 267,
293 01 Mladá Boleslav, pověřený opatřením Okresního soudu Tábor ze dne 6. 4. 2020,
č. j. 13 EXE 301/2020 - 10, vedením exekuce podle vykonatelného směnečného platebního
rozkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 1. 2020, č. j. 34 Cm 335/2019 - 10
ve věci
oprávněného

URY works for you s.r.o., IČO: 05669901, se sídlem Zenklova 610/154,
180 00 Praha, zastoupení Mgr. Zbyněk Láník, advokát, advokát se sídlem
Sochorova 3221/1, 616 00 Brno
proti

povinnému

Wellness Tábor s.r.o., IČO: 28118545, se sídlem Kožešnická 271/9,
390 01 Tábor

pro 2 500 000,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
Soudní exekutor vydává tuto

dražební vyhlášku
I. Dražební jednání se nařizuje na den 17. 8. 2021 v 13,00 hod. v dražební místnosti na adrese
Purkyňova 2961, 390 02 Tábor, před OC Slunce.
II. Dražit se budou tyto věci:
pořadové
číslo

1

věc

odhadní cena v Kč

nejnižší podání v Kč

Vozidlo: Opel Insignia RZ:7C39617
Barva:SEZ - šedá-základní Statut:
Provozované VIN:
W0LGM8GM3C1139031

150.000,-

50.000,-

Věci určené k dražbě je možno si prohlédnout v místě konání dražby v den dražby v době
od 12,45 do 13,00.

Ověřit autenticitu tohoto dokumentu a získat jeho elektronickou podobu je možné na webových stránkách
exekutorského úřadu www.exekutormb.cz v aplikaci Ověření dokumentů po zadání specifického identifikátoru:
rybce-sbotc-izdaj-bonje.
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III. Věci uvedené pod bodem II. se budou dražit samostatně. Soudní exekutor upozorňuje, že při
rozvrhu podstaty se mohou oprávnění, ti, kteří do řízení přistupují jako další oprávnění a další
věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek anebo pohledávek zajištěných
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva než pro které byla
exekuce nařízena, jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, 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, nebude přihlíženo.
IV. Podání se budou zvyšovat o 5 000,00 Kč.
V. Soudní exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Dražitelé jsou vázáni
svými podáními, pokud nebylo učiněno podání vyšší.
VI. Nestanovuje se povinnost složit dražební jistotu.
VII. Vydražitel musí nejvyšší podání, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro
platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, zaplatit ihned; neučiní-li tak, draží se věc
znovu bez jeho účasti. Nejvyšší podání přesahující částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro
platbu v hotovosti, musí vydražitel zaplatit bezhotovostní platbou do 7 dnů od udělení příklepu,
jinak soudní exekutor nařídí opětovnou dražbu. Při dražbě movité věci musí vydražitel věc po
zaplacení nejvyššího podání ihned převzít.
VIII. 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.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Mladá Boleslav, dne 16. 7. 2021
Mgr. Aleš Bursa
soudní exekutor

V případě doručení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Účastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doručen, může
písemně požádat o zaslání tohoto dokumentu v el. podobě, opatřeného el. podpisem na jím uvedenou el. adresu nebo
může v sídle exekutorského úřadu požádat o předání tohoto dokumentu na technický nosič dat.

Ověřit autenticitu tohoto dokumentu a získat jeho elektronickou podobu je možné na webových stránkách
exekutorského úřadu www.exekutormb.cz v aplikaci Ověření dokumentů po zadání specifického identifikátoru:
rybce-sbotc-izdaj-bonje.
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