č.j. 024 EX 3181/14-629

Usnesení
Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14,
Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, oprávněná k provedení exekuce na základě pověření, které vydal
Okresní soud ve Frýdku-Místku pod č.j. 26 EXE 7370/2014-39 ze dne 06.01.2015, podle exekučních titulů,
kerými jsou směnečný platební rozkaz č.j. 32 Cm 259/2009-14, který vydal Krajský soud v Ostravě dne
31.07.2009 a který se stal pravomocným dne 26.09.2011 a vykonatelným dne 26.09.2011, rozsudek č.j. 32
Cm 161/2010-27, který vydal Krajský soud v Ostravě dne 26.07.2010 a který se stal pravomocným dne
26.09.2011 a vykonatelným dne 26.09.2011, rozsudek č.j. 7 Cmo 230/2011-104, který vydal Vrchní soud v
Olomouci dne 30.08.2011 a který se stal pravomocným dne 26.09.2011 a vykonatelným dne 30.09.2011,
rozsudek č.j. 17 C 64/2011-169, který vydal Okresní soud ve Frýdku-Místku dne 03.08.2012 a který se stal
pravomocným dne 10.07.2014 a vykonatelným dne 15.07.2014, rozsudek č.j. 57 Co 282/2014-253, který
vydal Krajský soud v Ostravě dne 05.06.2014 a který se stal pravomocným dne 10.07.2014 a vykonatelným
dne 15.07.2014, a to k návrhu
oprávněného:
proti
povinné:

MIROSLAV ŠEVČÍK, 17. listopadu 908, 73801, Frýdek-Místek, nar.28.06.1965,
IČ 60292059, zast. Vít Rybář, JUDr., 28.října 1610/95, 70200, Ostrava
JARMILA PETROŠOVÁ, Lučina 160, 73939, Lučina, nar.02.03.1965

vynucení povinnosti, kterou je prodej nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního
úřadu Moravskoslezského kraje, katastrální pracoviště Frýdek - Místek, na LV č. 448, pro k.ú. Kocurovice,
obec Lučina, a to pozemku parc.č. st. 64, jehož součástí je objekt bydlení čp. 160, s parcelami parc.č. 32 trvalý travní porost, parc.č. 34/1 - orná půda, parc.č. 34/2 - zahrada, za účelem vymožení pohledávky ve výši
364 668,18 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného, r o z h o d l a
takto:
Čas zahájení první elektronické dražby souboru nemovitých věcí ve vlastnictví povinné:

nařízené usnesením exekutora č.j. 024 EX 3181/14 – 276 ze dne 14.06.2021, se stanovuje na

15.06.2022 v 11:00 hod.,
od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 15.06.2022, v 11:30 hod. Dražba se však koná do
doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném
znění, dále jen „o.s.ř.“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby
učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut
od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání postup dle předcházející věty se opakuje.
Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že
dražitelé již nečiní podání a dražba končí. Jednotlivá podání všech dražitelů a jejich výše budou
bezprostředně zobrazovány na portálu www.exdrazby.cz v rámci zobrazení informací o této dražbě.
O d ů v o d n ě n í:
Usnesením č.j. 024 EX 3181/14 – 276 ze dne 14.06.2021 byla nařízena elektronická dražba výše
uvedených nemovitých věcí ve výlučném vlastnictví povinné, která byla usnesením pověřené soudní
exekutorky č.j. 024 EX 31/81/14-459 ze dne 13.07.2021 z důvodu dovolání podaného do usnesení Krajského
soudu v Ostravě č.j. 66 Co 252/2020-258 ze dne 29.04.2021, kterým bylo potvrzeno usnesení pověřené
soudní exekutorky č.j. 3181/14-164 ze dne 06.02.2020 o ceně a zrušení věcného břemene užívání, odvolána.
Jelikož usnesením sp. zn. 20 Cdo 465/2022 ze dne 06.04.2022 bylo dovolání oprávněné z věcného břemene
Nejvyšším soudem odmítnuto, stanovuje se nově termín konání první elektronické dražby a doba jejího
trvání. V ostatním zůstává dražební vyhláška č.j. 024 EX 3181/14 – 276 ze dne 14.06.2021 nezměněna.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.
Exekutorský úřad Ostrava
dne 2.5.2022
Otisk úředního razítka

Mgr. Pavla Fučíková
soudní exekutorka
Rozdělovník:
Na základě ustanovení § 336 c) odst. 1 o.s.ř. je dražební vyhláška ve spojení s tímto usnesením soudní exekutorkou zasílána:
- oprávněnému, povinnému, manželu povinného (jsou-li předmětem prodeje nemovité věci v jejich společném jmění),
- osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovitých věcem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo,
- osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými
listinami je prokázaly,
- finančnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitá věc,
- obecnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitá věc,
- finančnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání),
- obecnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání),
- těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní
pojištění,
- příslušnému katastrálnímu úřadu,
- obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc..
Na základě ustanovení § 336 c) odst. 3 o.s.ř. obecní úřad a úřad katastrální uveřejní dražební vyhlášku ve spojení s tímto usnesením
nebo jejich podstatný obsah na své úřední desce až do doby konání dražebního roku. Katastrální úřad zapíše dražební vyhlášku ve
spojení s tímto usnesením na příslušný list vlastnictví.
Poučení:
Je-li Vám zásilkou doručen dokument bez otisku razítka a podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť byl vyhotoven za
součinnosti provozovatele poštovních služeb. K Vaší písemné žádosti zašleme písemnost elektronickou
poštou
na elektronickou
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