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U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Pavel Preus, Exekutorský úřad Praha 8, jež byl pověřen vedením exekuce na 
základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: rozsudek ze dne 25. 7. 2019, č. j. 6 C 147/2019-36, 
který vydal Okresní soud v Klatovech, exekučním soudem: Okresní soud v Klatovech, pověření ze dne 8. 10. 
2019, č. j. 28 EXE 1356/2019-12, v exekuční věci oprávněného: Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 
45272956, sídlem Spálená 75/16, Praha 1 - Nové Město, 11000, práv. zást.: Mgr. Jan Ševčík, advokát, sídlem 
Kodaňská 1441/46, Praha 10, 10100, proti povinnému: KŮRA AUGUSTIN, nar. 15. 9. 1982, bytem Poborovice 
2, Bezděkov, 33901, za účasti manžela povinného: KŮROVÁ EVA, nar. 8. 7. 1986, bytem Poborovice 2, 
Bezděkov, 33901, pro vymožení peněžité povinnosti povinného, jakož i pro vymožení povinnosti povinného 
uhradit náklady oprávněného a náklady exekuce, rozhodl o prodeji sepsaných movitých věcí tak, že se vydává 
tato 

D R A Ž E B N Í  V Y H L Á Š K A :

I. Soudní exekutor dle § 328b odst. 3 o.s.ř. oznamuje dražební rok, který se uskuteční dne 24. 1. 2023 v 
10:30 hod. na adrese Prokopa Holého 781, Velký Osek, souřadnice GPS: 50.1016117N, 15.2004208E.

II. Draženy budou následující samostatné movité věci:

Poř. číslo Popis věci Rozhodná cena Nejnižší podání

1.
FORD FIESTA, 
RZ 8P70772, 
VIN WF0HXXGAJH6A34797

36 000,00 Kč 12 000,00 Kč 

III. Složení jistoty se nevyžaduje.

IV. Prohlídka dražených věcí se uskuteční dne 24. 1. 2023 od 9:00 do 9:30 hod. na adrese Prokopa Holého 
781, Velký Osek, souřadnice GPS: 50.1016117N, 15.2004208E.

V. Oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé se při rozvrhu podstaty 
mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných 
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které bylo 
rozhodnuto o provedení exekuce prodejem movitých věcí, 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

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



Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka a podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti 
provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 věta poslední vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve 
znění pozdějších předpisů.

V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší 
písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude 
vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který 
písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou, nebo Vám bude předána v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

V Praze dne 19. 12. 2022

__________________________
Mgr. Pavel Preus 
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
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