č.j. 024 EX 3181/14-440

Usnesení
Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14,
Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, oprávněná provedením exekuce na základě pověření, které vydal
Okresní soud ve Frýdku-Místku pod č.j. 26 EXE 7370/2014-39 ze dne 6.1.2015, 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

k 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 výlučném vlastnictví povinné, jejíž konání bylo
usnesením pověřené soudní exekutorky č.j. 024 EX 3181/14-276 ze dne 14.06.2021 nařízeno na
21.07.2021 se stanovením začátku na 13:00 hod., se o d r o č u j e na neurčito.
O d ů v o d n ě n í:
Usnesením č.j. EX 3181/14-276 ze dne 14.6.2021 byla ve výše uvedené exekuční věci nařízena první
elektronická dražba souboru nemovitých věcí ve výlučném vlastnictví povinné, které jsou zapsány na listu
vlastnictví 448 pro k.ú. Kocurovice, s termínem konání dne 21.07.2021 a zahájením ve 13:00 hod., a to po
právní moci usnesení pověřené soudní exekutorky č.j. 024 EX 3181/14-164 ze dne 06.02.2020 ve znění
rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č.j. 66 Co 252/2020-258 ze dne 29.04.2021.
Dne 12.07.2021 byla pověřené soudní exekutorce doručena žádost povinné a oprávněné z věcného
břemene, o jehož existenci bylo rozhodnuto tak, že zaniká, o zrušení dražby, když bylo obě podaly proti
rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č.j. 66 Co 252/2020-258 ze dne 29.04.2021 dovolání, a to nejméně do
doby, než bude Nejvyšším soudem ČR rozhodnuto o návrhu na odklad vykonatelnosti dovoláním
napadeného rozhodnutí. Svým obsahem se tedy jedná o návrh na odklad provedení exekuční dražby.
Podle ust. § 54 odst. 2 exekučního řádu, do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce exekutor
nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, nejde-li o návrh, který je svévolným nebo zřejmě
bezúspěšným uplatňováním nebo bráněním práva. Podle ust. § 54 odst. 7, exekučního řádu, nevyhoví-li
exekutor návrhu na odklad exekuce do 7 dnů, postoupí jej společně s exekučním spisem k rozhodnutí
exekučnímu soudu, který o něm rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů.
Jelikož samotné podání dovolání není důvodem pro odklad exekuce a o návrhu na odklad
vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí nebylo z časových důvodů rozhodnuto, bylo na místě

provedení elektronické dražby odvolat, neboť je nutné vyčkat rozhodnutí exekučního soudu, kterému bude
návrh na odklad exekuční dražby předložen k dalšímu opatření.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.
Exekutorský úřad Ostrava
dne 12.7.2021
Otisk úředního razítka

Mgr. Pavla Fučíková
soudní exekutorka
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