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EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-VENKOV, Veveří 125,61645 BRNO
JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor
-tg‘ 49/6‘Ofl/P‘9‘

toL: +420 544 508 311, fax: +420 544 508 312, mall:info@exekutorbrno.cz, www.exekutórbrno.cz
úřední hodiny: Po, St, Čt: 8:00.11:00 13:00-15:30v pokladní hodiny Po-Čt: 8:00-11:00 13:00-15:30

Čj.: 137Ex 1344103-152
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Městským soudem v Brně provedením
exekuce na základě usnesení čj. 69 Nc 3815/2003-3 ze dne 1 7.08.2003, kterým byla nařízena exekuce dle rozsudku č.j.
150 280/98-70 ze dne 24.09.2001 vydaného Městským soudem v Brně, který nabyl právní moci dne a je vykonatelný ve
věci uspokojení pohledávky
oprávněného:

Danuše Řezáčová
bytem Sladová 47116, Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 25.02.1949,
práv. zast. advokátem JUDr. Svatava Míčková, advokát, se sídlem Šumavská 41 6I1 5, Brno,
PSČ: 602 00, iČ: 41602196
(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

7/Jindřich Řezáč
bytem Husova 165/5, Brno, PSČ: 602 00, dat.nar.: 20.05.1953, iČ: 10528563
(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z: pohledávky ve výši 16.628,- Kč, úroky z prodi. ve výši 26% ročně z částky 16.628,- Kč ode dne
27.07.1998 do zaplacení, nákladů nalézacího řízení ve výši 10.293,- Kč, předběžných nákladů exekuce ve výši 38.793,67 Kč
rozhodl
takto:
Dražební jednání nařízené dražební vyhláškou čj. 137Ex 1344/03-140 elektronicky prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese dražebnĺho serveru: www.okdrazby.cz na den 22.1.2019 v 14:00:00
hod.

se odročuje na den 5.3.2019v 15:00:00 hod.
Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-ii 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-ii poté činěna další podání, postup die 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
Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Ukončení
elektronické dražby dne 5.3.2019 v 15:30:00 hod. Časy zahájení dražby, ukončení dražby a časy příhozů se řídí
systémovým časem dražebního serveru.
Odůvodnění:
Usnesením soudního exekutora ze dne 13.12.2018
věcí povinného, a to

č.j. 137Ex 1344/03-140 byla nařízena dražba nemovitých

Okrs:

CZ0641 Blansko

ObE‘c:

Kat.území:

608262 Bořitov

List v1asrictví:

Pozemky
Parc,sla

Výměra[m2j Druh zJru

581364 Bořitov
116

Zpiob vvuití

5ptsob cchrany

1310/3

90 zastavěná plocha a
nádvoří
SOU‘á.7tÍ j stavba: bez čp/če, jiná st.
Stavba rtcjí na pozanku .č:
1310/3

Vzhledem k tomu, že do dne dražby by se nepodařilo doručit dražební vyhlášku všem účastníkům, rozhodl
soudní exekutor tak Jak Je uvedeno ve výroku a dražbu odročil na termín, kdy tato překážka odpadne.

CSIOV

TD
.

:;i

zhcv3;D :
za spvnot:

I ŮŮÍf

J, 1J

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přĺpustné.
V Brně dne 09.01.2019
JUDr. Petr Kocián
Soudní exekutor

Neni Ii tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím Služby PostServis a
tato je
platná i bez těchto náležitostí. (ust. l7, odst. I stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky kancelářský řád) Dle ust
17b stav, předpisu
EKČR kanc. 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.
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