Č.j. 207 EX 8110/10-181
zn. oprávněného:9051267295

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Jana Jarková, Exekutorského úřadu ve Zlíně, se sídlem Zlín, 2. května
2384, pověřený k provedení exekuce pověřením vydaným Okresním soudem v Olomouci dne
22.11.2010, č.j. 51 EXE 6217/2010-13, na základě vykonatelného exekučního titulu - , který vydal
Český telekomunik.úřad,odb.pro severomorav.oblast dne 14.12.2009 pod č.j. 68 386/2009-638
vyř.-Kr, ve věci oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1,
PRAHA 4, IČ: 64949681, práv. zast. advokátem Mgr. Lenka Heřmánková, advokát, se sídlem
Jankovcova 1518/2, Praha, PSČ: 170 00, IČ: 71445579 proti povinnému: Dana Zouharová,
bytem Na Letné 449/41, Olomouc-Lazce, dat. nar.: 22.09.1963
rozhodl takto:
I.
Dražba movitých věcí povinného nařízená usnesením č.j. 207 EX 8110/10-176 ze dne
05.10.2020, na den 07.12.2020, se odročuje na 22. 03. 2021 v 14:00 hodin a uskuteční se
formou elektronické dražby prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz
Ukončení elektronické dražby dne 22. 03. 2021 v 15:00 hodin.
Čas zahájení dražby, ukončení dražby a časy příhozů se řídí časem dražebního serveru.
Dražba se koná do té doby, dokud dražitelé činí podání. 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 činěna další podání, 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 zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové
sítě (e-mailem).
II.
Předmětem dražby je tato movitá věc povinného:

Položka Označení věci
1.

notebook ACER

Rozhodná cena
(Kč)
2.550,-

Nejnižší podání
(Kč)
850,-

III.
Prohlídka movitých věcí se nekoná.
IV.
Nejvyšší podání se hradí v hotovosti na pokladně při převzetí movité věci dne 26.03.2021
v sídle Exekutorského úřadu ve Zlíně, 2. května 2384, Zlín v čase 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
hodin.
V.
Vydražitel je oprávněn následně převzít vydraženou movitou věc nebo soubor movitých věcí po
uhrazení nejvyššího podání dne 26.03.2021 v sídle Exekutorského úřadu ve Zlíně, 2. května
2384, Zlín v čase 8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin.
VI.
Termín pro prokázání podání vylučovací žaloby, uplatnění předkupního práva, výhrady zpětné
koupě a přihlášení pohledávek: 18.03.2021.

O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor nařídil svým usnesením specifikovaným ve výroku č. I tohoto usnesení
elektronickou dražbu movitých věcí povinného.
V průběhu řízení se objevila zákonná překážka provedení dražby, neboť z důvodu
novelizovaného znění zákona č. 191/2020 Sb., novelou č. 460/2020 Sb., je do 31.01.2021
vyloučeno provést výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Z uvedeného důvodu bylo
rozhodnuto o odročení dražby s tím, že byl současně určen nový termín konání dražby.
Tímto usnesením rozhodl soudní exekutor výhradně o skutečnostech nezbytných pro konání
dražby a nerozhodoval o skutečnostech, které byly pravomocně určeny dražební vyhláškou
soudního exekutora, specifikovanou ve výroku I. tohoto usnesení.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.
Ve Zlíně dne 19.11.2020
otisk razítka
JUDr. Jana Jarková, v.r.
soudní exekutor
Poučení: 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. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou
poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

