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Sp. zn. 135 EX 4037/14-110

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov, se sídlem Revoluční 48, 430 01 Chomutov,
pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném Městským soudem v Brně, ze dne
13.08.2014, č.j. 79 EXE 4281/2014-10, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného směnečného platebního
rozkazu Městského soudu v Praze, č.j. 56 Cm 306/2013 -12, ze dne 02.12.2013, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
AD IN, s. r. o. se sídlem Na Hubálce 707/10, Praha, IČ: xxxxxxxx,
práv. zast. advokátem JUDr. Josef Kešner, advokát, se sídlem Hornokrčská 1947/2, Praha 4, PSČ:
140 55
proti povinnému:

Kopřiva Vítězslav, bytem Rooseveltova 565/4, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 12189715,
RČ: 601022/xxxx
rozhodl takto:

Elektronické dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese: http://drazby.exekucecv.cz/. Zahájení dražebního jednání dne 16.07.2019 v 10:00:00 hodin.
Ukončení dražebního jednání: Dražební jednání bude ukončeno dne 16.07.2019.2019 v 10.30:00 hodin za
podmínky, že dražitelé neučiní ani nejnižší podání. V případě aktivních podání bude dražební jednání ukončeno
udělením příklepu. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ½ nemovitých věcí, a to: p.č. 36/4 zahrada zapsaná
pro Katastrální pracoviště Břeclav (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), obec: Dolní Věstonice, katastrální
území: Dolní Věstonice, list vlastnictví: 264.
Odůvodnění:
Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením ze dne 06.05.2019 vydal v souladu s § 52 odst. 1,2 ex.ř. a za
použití ustanovení § 336b o.s.ř. a souvisejících ustanovení o.s.ř. elektronickou dražební vyhlášku, kterou stanovil
termín elektronického dražebního jednání na den 13.06.2019 v 10:00 hodin s tím, že předmětem dražby budou
nemovité věci uvedené ve výrokové části tohoto usnesení.
Výsledná cena dražených nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a jiných majetkových hodnot patřících k
dražebnímu celku činí částku ve výši 385.000,- Kč (slovy třistaosmdesátpěttisíc korun českých) a byla určena
usnesením soudního exekutora Mgr. Jana Peroutky, Exekutorský úřad Chomutov, sp.zn. 135 EX 4037/14 – 69 ze
dne 18.01.2000 na základě posudku znalce Ing. René Butkov, Ph.D.,MBA, Foerstrova 18/2319, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - město ze dne 11.03.2019, pod č.j. 4996-53/2019, jehož předmětem bylo
ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.
Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši dvou třetin výsledné ceny nemovitých věcí, jejich příslušenství, práv a
jiných majetkových hodnot patřících k dražebnímu celku tj. ve výši 256.667,- Kč (slovy
dvěstěpadesátšesttisícšestsetšedesátsedm korun českých).
Podle ust. § 330a zák.č. 99/1963 Sb. dražbu lze provést i elektronicky s využitím internetu. Dražební jednání bylo
nařízeno na den 13.06.2019 v 10:00 hodin elektronicky, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
http://drazby.exekucecv.cz/, kde nejnižší podání bylo chybně uvedeno, oproti dražební vyhlášce, ve výši
356.667,- Kč.
Podle ust. § 164 zák.č. 99/1963 Sb. Předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v

počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu
ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku
rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Na základě výše uvedeného soudní exekutor stanovil termín nového dražebního jednání tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto usnesení s tím, že ostatní výroky dražební vyhlášky zůstávají beze změn.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek.
V Chomutově dne 13.06.2019
Mgr. Jan Peroutka, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Chomutov
Za správnost vyhotovení: Blanka Chalupecká
Byl-li Vám tento dokument doručen bez otisku razítka a podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. §17b stavovského předpisu Exekutorské
komory České republiky - kancelářský 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 podepsána podle §16a nebo
se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

