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Čj . 5 498 / I0 / 20291 050754 B

Dražební whláška
č. Il20I0

Finanční úřad V Podbořanech czriamu j e po.cle ust . S 13 odst . 7
zákona č.331 /1992 Sb., o správě daní a poplatků, Ve znění
pozdějších předpísů a podle ust. s 32Bb odst.1, občanský soudní
řád (dá1e jen oSŘ), Ve znění pozdějších předprsů, konaní

oPAKovANÉ
vEŘE.rxÉ DRAŽBY vĚcÍ MoVITÝCH

DraŽba Se uskuteČní dne 07.o4.20L0 V 15,00 hodin v zasedací
místnosti Einančního úřadu v Podbořanech. Účast na draŽbě -re
hoznl:tná

Předmětem dražby j sou tyto věci movité:

1. -".iceoreko:rcér SAMSUNG
odhadní Cena:300, -Kč

2. kuchyňský stůi tmavohněciý + 3 Židie
oc]hadní Cena : 1. 500, -Kč

3 ' konferenčni stolek dřevěný tmavohnědý
odhadni cena : 1. 500, -i{č

A r=r'ir nr:an,:l6f 9n PHILTPS
odhadní cena:300, _Kč

5. ciesk.a podiahová Cemento.Lřísková CERTIS I2,5x62cm 5Oks
odhadní cena
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Registrace draŽitelů spojená s přidělením draŽebního čísla
bude provedena v den draŽby v době od 14,00 do 15,00 hodín.

Veře.ré c].ažhrz Še mťrže zúčastnit .vz'ir-ká neho nrárrnir:káy! q v 11!vr\q

osoba, která se Sama, nebo prostřednictvím svého zástupce V
draŽební síni na počátku draŽebního 3 ednán i zareqístruj e po
nřpr] l n:o*. nhčanského nrrikazll 7'aqr llt1.é irlzi r-Vé nahn nrárzn l r-VáVVUqrrJJ\U1lv },!uJ\a.u. !aJuuyvg ..výv y!oV]1!UNc

osoby musí prokázat právo zastupovat zájemce úředně ověřenou
p_Lnou mocr.

Vrzr] raž1Ťe. ie norr]^gn uhradít yrzcl raženr-tt -rěr- ihror.] n/]r J" urrluvtu v_yula4uttLu v9v lllllEv yv

udělení příklepu, a to sloŽením hotovosti u správce daně v místě
r.]r:řl-.. \Tarrňi rí -. .i tak- d,-aŽí se věc zn.\r1t lra' .FLÓ ričasti (s329rur\/ ! re v EU LLlv v u vs4 ]grrv u*-* ,*

odst.2 oSŘ) . Přechodem vlastnictví na vydražite]-e Zaníkaj í
zástavní a zadrŽovací práva a da1š i závady váznoucí na věci
(s 329 odst.3 oSŘ). Vlascnické právo přecházi na vydraŽíte]e
tldě-en.n nříklonr. = 7=nl:^ením Cer.V vvdraŽené věci.v J vr

Ó.^'h.z. ,r|?.á -ai i r. i.l:á*\1-- .-š1^a- :^)-|i -..I: nřl3r] I-JJ-/ í .\-._- f--*,(up:]] pravo/
n^l.'n.r -^|^ ^.ávo tln. á1-nr 1- -ren v draŽbě .lako r)-až i Iel é. Přecj krloníu !vuv v!Qvv qy-qL-r-L JElr V UIAZUE

nrá\/Ó -e nl'] .nn ^ralzá=a1- nřorl zahA)aním rlr:řhrl -l'n|n n.á-'av!qvv Jg llulllv 
-V!v^aáqL

rrr.lěl aním nří l...] ^^.. -r..'i ],:sv!!url!.t. V- TNICIJL,| Z.CtlilI\C1.

I]n.latnění nF:t' 1,|^Ýa .lnřinnttš|ěií r'.]r-;h]r n..cj 1^,,/- n.alu3n4rav'vlJ'l1U1l- ýlaV 7 NLELO 1lc!V.--vvuJUE]! uJ.d'ZL)u' ]t u5J UyL p!UJ(d'Zc11LU
nřec] zanočo|:* ..J*.;l,.'. - i n:]. 1--Í' *llun-'i n-a-,- nomnhl: }rri|y!uv 4ovvusLllll vLaLpY / J rlrd''\ JJV LdJ'\UVd prd.Vd l--...----* * ) -
uplatněna na újmu VydraŽitele (s 261 odst.1 ZákCna č.99/7963 sb.,
oSŘ) .
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Prohlídka dražených věcí
od 8,00 1-2,00 hodin.

V Podbořanech 04.03.2010

se uskuteění dne 06.04. a 01.o4.2010

Ladislav Braun
ředite}, finančního úřadu
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