
V Novém Jičíně dne 01.11.2022 Vyhotovil: Mgr. Lucie Jurečková
Bc. Kamila Horutová

Č.j.: 163 EX 453/19 - 171

Usnesení o odročení dražebního jednání

Soudní  exekutor  Mgr.  Ing.  Monika  Michlová  Exekutorského  úřadu  Nový  Jičín,  pověřená  provedením
exekuce na základě  listiny, kterou vydal Okresní soud ve Frýdku - Místku  č.j.26 EXE 3597/2019-8 ze dne
17.05.2019,  a kterou tento soud nařídil exekuci dle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí: platebního
výměru č.j.  1087/2019 ze  dne  12.03.2019 vydaného  Zdravotní  pojišťovna  ministerstva  vnitra  České
republiky, výkazu nedoplatků č.j. ZP-57/1141/OL-04-20 ze dne 05.03.2020 vydaného Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra České republiky, k uspokojení pohledávky ve prospěch oprávněného: 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO 47114304   se sídlem Vinohradská 
2577/178, 130 00 Praha,  

proti povinnému:
Raškovická realitní s.r.o., IČO 28567714,   se sídlem Pražmo č.p. 30, 739 04 Raškovice,    

v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému na
návrh oprávněného rozhodla takto:

rozhodl takto:

Dražební jednání nařízené dražební vyhláškou č.j. 163 EX  453/19-142 ze dne
15.09.2022 na den 09.11.2022 v 10:00:00 hod. na portále www.exdrazby.cz ohledně níže
uvedených nemovitých věcí:

zapsané v katastru nemovitostí pro okres Frýdek-Místek, obec Raškovice a katastrální území Raškovice na 
listu vlastnictví č. 2196 jako vlastnictví povinného, a to:

Pozemky:
Parcela Druh pozemku
561/8 trvalý travní porost
561/15 trvalý travní porost
561/16 trvalý travní porost
561/17 trvalý travní porost
1406/1 ostatní plocha

včetně všech součástí a příslušenství

se odročuje na neurčito. 
Odůvodnění: 

Dražební  vyhláškou  č.j.  163  EX  453/19-142  ze  dne  15.09.2022  byla  soudním  exekutorem  nařízena
elektronická  dražba  výše  uvedených  nemovitých  věcí  povinného  na  portálu  www.exdrazby.cz dne
09.11.2022  v  10:00:00  hod.  S ohledem  na  skutečnost,  že  vymáhaná  pohledávka  byla  v plném  rozsahu
uhrazena, rozhodl soudní exekutor tak, jak je výše uvedeno. 
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb,  který  je  platný i  bez  těchto  náležitostí.  Dle  ust.  §  17b  stavovského  předpisu  Exekutorské  komory  České  republiky  – kancelářský řád,
k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

http://www.exdrazby.cz/


*453/19-171* 
Poučení: 
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336c odst. 5 o.s.ř.).

Otisk úředního razítka exekutora
 Mgr. Ing. Monika Michlová, 
 Soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín   

Doručuje se: 
1. Spis 
2. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky     
3. Raškovická realitní s.r.o.    
4. exdražby

Ostatní (s doručenkou):

1) K vyvěšení na úřední desce (§ 336c odst. 3 a 4 OSŘ, přiměřeně s ohledem na odlišnou působnost EŘ a
OSŘ): 
- Obec Raškovice
- Město Nový Jičín
- Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
- Statutární město Frýdek-Místek

2) Na vědomí (kvůli umožnění uplatnění pohledávky do rozvrhu výtěžku): 
- PERFECT INVEST, a.s.
- Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava II
- Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště ve Frýdku-Místku
- Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek
- JUDr. Adam Batuna
- JUDr. Alan Havlice, soudní exekutor
- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
- Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
- Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
- JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor 
- Mgr. Lenka Dusílková Ochmannová, LL.M., soudní exekutor
- Mgr. Marek Jenerál, soudní exekutor

3) Informace k vyvěšení a zveřejnění: úřední deska exekutora, správce WWW
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