EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC,
Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor
sídlo: Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc
datová schránka: xkwnbg8, e-mail: podatelna@exekuce.org
telefon: (+420) 775 178 774
bankovní spojení: 4200202203/6800

V Olomouci dne 26.02.2019

Vyhotovil:

Mgr. Ivana Krčová
Marta Procházková

č.j.: 196EX 562/10-279
pův. sp.zn.: 057EX 562/10
ev. č. opr.: 01507

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Valenta, jmenovaný do uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu
v Olomouci rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j. MSP-478/2014-OJ-SO/9 ze dne 14.8.2014, po Mgr. Ing. Radimu
Opletalovi, který byl pověřen provedením exekuce usnesením, které vydal Okresní soud v Olomouci č.j. 50 EXE
3075/2010-18 ze dne 08.02.2010, jímž byla nařízena exekuce dle exekučního titulu, kterým je vykonatelné rozhodnutí:
platební rozkaz, které vydal Okresní soud v Olomouci pod č.j. 16 C 340/2009-11 dne 16.09.2009, pro vymožení
pohledávky oprávněného:
Štěpán Fill, nar. 21.08.1975, bytem Smetanova 542/32, 779 00 Olomouc,
proti povinnému:
Stanislav Lužný, nar. 05.03.1967, bytem Horní Náměstí č.p. 583, 779 00 Olomouc,
ve výši 30.000,- Kč a náklady exekuce,
rozhodl takto:
I. Dražba nařízená usnesením č.j. 196EX 562/10-217 ze dne 04.01.2019 na den 27.02.2019 v 09:00 hodin, se
odročuje na 07.05.2019 v 09:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).
II. Dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu:

www.okdrazby.cz
Dražba bude ukončena nejdříve dne 07.05.2019 v 09:30 hod. Dražba se však koná, 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.
III. Dražební jistotu pravomocně určenou usnesením označeným ve výroku I. ve výši 20.000,- Kč (slovy:
„dvacettisíc korun českých“) je zájemce o účast na dražbě povinen zaplatit bezhotovostně, a to ve
prospěch bankovního účtu soudního exekutora č. 4200202203/6800, za použití variabilního symbolu:
5621055551, specifického symbolu: rodné číslo nebo IČ zájemce o účast na dražbě. Částka odpovídající
dražební jistotě musí být připsána na účet exekutora nejpozději 24 hodin před zahájením dražby s tím, že
zájemce bude k dražbě připuštěn pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražby prokázáno, že částka
odpovídající dražební jistotě na shora označený účet exekutora skutečně byla připsána.
O d ů v o d n ě n í : Usnesením Okresního soudu v Olomouci č.j. 50 EXE 3075/2010-18 ze dne 08.02.2010 byla
nařízena exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 30.000,- Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce
byl pověřen soudní exekutor Mgr. Ing. Radim Opletal, Exekutorský úřad Olomouc. Výše uvedeným rozhodnutím
ministra spravedlnosti byl do uvolněného exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu v Olomouci jmenován Mgr.
Jan Valenta, Exekutorský úřad Olomouc. Nově jmenovaný soudní exekutor dle § 15 odst. 5 exekučního řádu převzal
neukončené spisy a provádí dále exekuční činnost.
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Usnesením č.j. 196EX 562/10-217 ze dne 04.01.2019 byla nařízena dražba, která se měla uskutečnit dne 27.02.2019 v
09:00 hodin, a to elektronicky na příslušném dražebním portálu.
Usnesením č.j. 196EX 562/10-278 ze dne 26.02.2019 bylo rozhodnuto o odkladu provedení exekuce v rozsahu majetku
povinného, který má být předmětem nařízené dražby do 06.05.2019, když lze očekávat, že exekuce bude zastavena (§
54 odst. 6 ex. řádu).
Z uvedených důvodů nezbylo, nežli rozhodnout o odročení dražby s tím, že byl současně určen nový termín konání
dražby, když ke dni vydání tohoto usnesení je zřejmé, kdy odpadnou zákonné překážky konání dražby.
V tomto usnesení soudní exekutor rozhodl pouze o těch skutečnostech, které jsou nezbytné pro konání dražby v novém
termínu, v ostatním lze odkázat na usnesení, kterým byla nařízena dražba, jak je označeno ve výroku I. tohoto usnesení
a které je v rozsahu neupraveném v tomto usnesení ponecháno v platnosti.
Dražební jistoty složené u soudního exekutora ke dni vydání tohoto usnesení, budou ponechány na účtu
exekutora pro potřeby konání dražby v novém termínu. K písemné žádosti dražitele bude dražební jistota
vrácena na jím sdělený bankovní účet, popř. účet dražitele evidovaný na dražebním portálu.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Olomouc

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se
zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná
uznávaným elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil nebo se předá účastníkovi v sídle
úřadu na technickém nosiči dat.
Doručuje se: 1. spis
2. oprávněný
3. další oprávnění (zástavní věřitelné, osoby přihlášené do rozvrhu, spoluvlastníci, nájemci, oprávnění z věcného
břemene apod.)
4. povinný
5. finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitost
6. finanční úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
7. obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost
8. obecní úřad, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
9. zdravotní pojišťovny (ČPZP, OZP, RBP, VOZP, VZP, ZP Škoda, ZPMA, ZPMV)
10. OSSZ, v jejímž obvodu je nemovitost
11. OSSZ, v jejímž obvodu má povinný bydliště
12. katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitost
13. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost
14. úřední deska soudního exekutora
15. web exekutorského úřadu
16. portál dražeb
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