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značka oprávněného: 2370269823
Naše č.j.:
203 EX 35950/10-135

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu
Přerov, Komenského 38, pověřený
provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Blansku
dne 1210.2010, čj. 90EXE2222/2010-8,
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných
rozhodnutí: rozsudek ze dne 7.4.2010, čj.
78ÉC1170/2009-47 vydal Okresní soud v Blansku k uspokojení pohledávky
oprávněného: SERRAGHIS LOAN
MANAGEMENT LTD, 4 Afentrika Court, Office 2, 06018 6018, Lariiaca,
Kypr, reg. číslo: HE257931, zast. Mgr. Marek
Lošan, advokát, Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1-Nové Město, ičo 69258121,
proti povinnému: Jaroslav Novák,
Šošůvka 187, 67913 Šošůvka 187, Šošůvka, Sloup v Moravském Krasu, 67913,
CZ, nar. 19.5.1953, Ičo 60534842, zast.
Mgr. Jana Jurdičová Paroulková, advokát, náměstí 9. května 2136/10, 68001 Boskovice,
IČO 71469851, v částce 22
941,88 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním
rozhodnutím, vydává toto

USNESENÍ O NAŘĺZENÍ DRAŽEBNÍHO ROKU
o provedení elektronické dražby

—

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.
Zahájení elektronické dražby: dne 17.6.2020 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 17.6.2020v 14:00 hod Dražba
se však koná, dokud dražitelé činí podání tě
336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále
jen „asř.“)) bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněna 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.
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Předmětem dražby jsou následující nemovité věci povinného a jejich příslušenství
:
cv 271
KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Blansko
Okres: Blansko
Obec: Holštejn
Kod kú.: 641367 Holštejn

Podíl: 1/1
Pozemky:
Parcela
Výměra m2
Oruh pozemku
St. 96
444
zastavěná plocha a nádvoří
Součóstíje stavba: Holštejn, č.e. 77, JIflÓ St.
Stavbo stojí na pozemku p.č.: St. 96
a jejich příslušenství
a) vedlejší stavby:
Na obytnou část rodinného domu navazuje přístřešek s pultovou střechou
krytou standardní krytinou.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
oploceni drátěné pletivo na ocelových sloupcích
vrata v ocelovém rámu
přípojky Is
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Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
komplex.

Odůvodnění:
Usnesením
dražební vyhláškou 203 EX 35950/10-95, které vydal soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha dne
7.1.2020, byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného. Na základě usnesení o odročení dražebního jednání ze dne
4.2.2020, čj. 203 Ex 35950/10-114, byla předmětná dražba odročena na neurčito. Vzhledem k tomu, že odpadla
překážka k nařízení dražebního jednání, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usneseni.
—
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P o u Č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není odvoláni přípustné.

V Přerově, dne 16.4.2020
Mgr. Karel Pásek, exekutorský kandidát
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem

