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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 10.07.2019
Vyhotovil: Mgr. Svatopluk Šůstek
Č.j. 185EX 174/18-119
Exekuční soud: Okresní soud ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí, vedeno pod č.j. 44 EXE 949/2018-10

Usnesení
Jako soudní exekutor v rámci exekuce k provedení vykonatelného exekučního titulu: elektronický platební rozkaz
č.j. EPR 257306/2017 - 8 ze dne 09.01.2018, vydal Okresní soud ve Vsetíně, dále: platební rozkaz č.j. 113 C 27/2017-34
ze dne 14.02.2018 vydaný Okresní soud ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí vedené ve prospěch
oprávněného:
Wüstenrot - hypoteční banka a.s.,IČO 26747154, se sídlemNa Hřebenech II 1718/8,140 21 Praha 4,právně zast.: Mgr.
Martin Zikmund, advokát, se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, 301 00 Plzeň,
proti povinnému:
Ing. Karel Vlček,nar. 26.07.1980,bytem Dolní Bečva č.p. 372, 756 55 Dolní Bečva,
jsem rozhodl takto:
Termín konání dražby
dle dražební vyhlášky č.j. 185EX 174/18 – 73 ze dne 3.4.2019, ve znění usnesení č.j. 185 Ex 174/18-100 ze dne
7.5.2019, a usnesení č.j. 185 EX 174/18-109 ze dne 5.6.2019, jež se měla konat dne: 11.7.2019 a jejímž předmětem
měly být tyto nemovité věci:
Nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného, zapsané v katastru nemovitostí věcí pro okres Vsetín, obec Dolní
Bečva a katastrální území Dolní Bečva na listu vlastnictví č. 793, a to:
Pozemky:
parcela
druh pozemku
St. 601
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba:
Dolní Bečva, č. p. 372, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.:
St. 601
288/4
zahrada
včetně všech součástí a příslušenství
se odročuje na den 15. srpna 2019

Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy).
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
O d ů v o d n ě n í: S ohledem na skutečnost, že jsem v řízení zjistil překážky vylučující konání dražby v původně
stanoveném termínu, spočívající ve skutečnosti, že bylo proti povinnému zahájeno insolvenční řízení, které provedení
dražby vylučuje, je nutno dražební jednání odročit. Jelikož nelze vyloučit, že uvedená překážka v nejbližší době pomine,
byl současně stanoven nový termín dražby.
Veškerá pravidla spojená s dražbou, která byla stanovena usnesením č.j. 185EX 174/18-73, zůstávají nezměněna.
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
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.
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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 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

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.

