č.j. 024 EX 3181/14-665

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 exekučního titulu:
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 161/201027, 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:
Elektronická dražba souboru nemovitých věcí ve vlastnictví povinné

nařízená usnesením
o d v o l á v á.

č.j. EX 3181/14-629 ze dne 02.05.2022 na 15.06.2022.v 11:00 hod., se

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, byla stanovuje se nově termín konání první elektronické dražby a doba jejího
trvání. Usnesením pověřené soudní exekutorky č.j. EX 3181/14-629 ze dne 02.05.2022 byl stanoven nový
termín konání první dražby a doba jejího trvání.
Dne 04.05.2022 obdržela pověřená soudní exekutorka usnesení soudního exekutor aMgr.
Jaroslava Kocince, Exekutorský úřad Frýdek – Místek, č.j. 142 EX 00635/14-761 ze dne 03.05.2022, z jehož
obsahu je patrné, že z výtěžku dražby nemovitého majetku povinné by měla být ve třetí skupině částečně
uspokojena pohledávka oprávněného částkou ve výši 745 901,67 Kč, která je předmětem této exekuce.
Z uvedeného pověřená soudní exekutorka odvolává nařízenou elektronickou dražbu s tím, že je v exekuční
věci žádoucí vyčkat výsledku exekuce vedené soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Kocincem a vyplacení
výtěžku oprávněnému, a v návaznosti na to přijmou další procesní rozhodnutí.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.
Exekutorský úřad Ostrava
dne 4.5.2022
Otisk úředního razítka

Mgr. Pavla Fučíková
soudní exekutorka
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 adresu uvedenou v žádosti. Písemnost bude
vyhotovena v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo
Vám bude předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat (ust. § 17b kancelářského řádu Exekutorské Komory ČR).
Podrobnosti najdete na adrese:

www.exekuce-ova.cz, sekce Úřední deska/Poučení/Hybridní pošta

Rozdělovník:
Toto usnesení je soudním exekutorem zasíláno osobám, kterým se podle ustanovení § 336 c) odst. 1 o.s.ř.
doručuje dražební vyhláška.
Obecní úřad a úřad katastrální nechť ukončí uveřejnění dražební vyhlášky nebo jejího podstatného obsahu na
své úřední desce ke dni doručení tohoto usnesení.
Katastrální úřad nechť zapíše toto usnesení na příslušný list vlastnictví.

Mgr. Pavla
Fučíková
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