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Dražební vyhláška
Mgr. Radek Karafiát, soudní exekutor Exekutorského úřadu Jihlava, se sídlem Znojemská 5807/78b,
Jihlava, ve věci exekuce oprávněného: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová
5619/1, Jihlava, PSČ: 586 01, IČ: 26087961, práv. zast. advokátem JUDr. Zdeněk Kratochvíl, advokát, se
sídlem Královský vršek 4762/25, Jihlava, PSČ: 586 01, IČ: 72015365 proti povinnému: Hudec Consult s.r.o., se
sídlem Čehovice č.p. 127, Čehovice 24, IČ: 05413940

oznamuje
konání dražebního roku dne 21.6.2021 v 10.00 hodin v sídle exekutorského úřadu Mgr. Radek Karafiát,
Znojemská 5807/78b, Jihlava
Předmětem dražby budou tyto movité věci:
1) dětský kostým „Jeskynní muž“ – věk 7-9 let
-

rozhodná cena
nejnižší podání činí

270,- Kč
90,- Kč

Movité věci se draží samostatně.
Zaplacení jistoty se nepožaduje.
Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout v místě konání dražby dne 21.6.2021 v době od 9.30 do 10.00
hodin. V téže době proběhne i registrace dražitelů.
UPOZORNĚNÍ:
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé 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, 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 Jihlavě dne 24.05.2021
Mgr. Radek Karafiát
soudní exekutor
Poučení:
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí.
Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky - kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el.
poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

