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EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC
Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek
Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu

V Olomouci dne 03.01.2019

Vyhotovil: Mgr. Svatopluk Šůstek

Č.j. 185EX 7372/09-81

Exekuční soud: Okresní soud v Olomouci, vedeno pod č.j. 46Nc5281/2003-6

Usnesení
Jako soudní exekutor v rámci exekuce k provedení vykonatelného exekučního titulu: usnesení
č.j. 44E629/2002-12 ze dne 28.08.2002, vydal Okresní soud v Olomouci, dále: rozsudek č.j. 16C241/2001-27 ze
dne 06.03.2002 vydaný Okresní soud v Olomouci vedené ve prospěch oprávněného:
Lubomír Prajza,nar. 12.05.1948,bytem Ondrášov 32,793 05 Moravský Beroun,právně zast.: Mgr. Daniel
Procházka, advokát, se sídlem Božetěchova 9, 772 00 Olomouc,
proti povinnému:
Marie Nakládalová,nar. 03.06.1952,IČO 64632245, bytem Horní Loděnice č.p. 76, 783 05 Horní Loděnice,
za účasti manž. pov.(§36/2 EŘ): Miroslav Nakládal, nar. 17.07.1951 bytem Horní Loděnice č.p. 76, 783 05
Horní Loděnice,
jsem rozhodl takto:
Termín konání dražby
dle usnesení č.j. 185EX 7372/09-72 ze dne 22.11.2018, jež se měla konat dne: 3.1.2019 a jejímž
předmětem měly být tyto nemovité věci:
Nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného, zapsané v katastru nemovitostí věcí pro okres Olomouc,
obec Horní Loděnice a katastrální území Horní Loděnice na listu vlastnictví č. 34, a to:
Pozemky:
parcela
druh pozemku
262

Trvalý travní porost

včetně všech součástí a příslušenství
se odročuje na 7.2.2019 se začátkem v 10:00 hodin
Dražba bude ukončena ve 11:00 hodin. Dražba se však se koná, 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
činěny další příhozy, 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.
Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.
Elektronická dražba proběhne na portálu www.exdrazby.cz

Ostatní ustanovení dražební vyhlášky včetně podmínek pro účast v dražbě zůstávají beze změny.
O d ů v o d n ě n í: S ohledem na skutečnost, že po před zahájením bylo zjištěno, že dražební vyhláška
nebyla administrativní chybou zveřejněna na Portálu dražeb, soudní exekutor odročuje termín konání
dražby, a to na 7.2.2019.
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Účinky podaných přihlášek do rozvrhu zůstávají zachovány; přihlášky do rozvrhu lze podat až do zahájení
řádného prvního kola dražby.
Toto oznámení lze sejmout ze stejných míst, kde byla zveřejněna dražební vyhláška, dnem konání původní
Informace: pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná (§ 17b kanc. řádu EKČR); na žádost ji
zašleme s digitálním podpisem na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosič dat.

dražby dle dražební vyhlášky.
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Svatopluk Šůstek,
soudní exekutor, Exekutorský úřad Olomouc

Doručuje se: 1. Spis 2. osoby, kterým se doručovala dražební vyhláška

