Č.j.: 137Ex 32068/16-526

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený Okresním soudem ve Frýdku-Místku
vedením exekuce na základě exekučního titulu - směnečného platebního rozkazu č.j. 32 Cm 464/2013-37 ze dne
16.06.2014 vydaného Krajským soudem v Ostravě, který nabyl právní moci dne a je vykonatelný ve věci uspokojení
pohledávky
oprávněného:

Misslitz s.r.o.
se sídlem Zemědělská 498, Žabčice, PSČ: 664 63, IČ: 04999118,
práv. zast. advokátem Mgr. Zbyněk Stavinoha, advokát, se sídlem Joštova 138/4, Brno 2, PSČ:
602 00, IČ: 66569273
(dále pouze oprávněný)

proti
povinnému:

1. MARKUSBERG, spol. s r.o.se sídlem Potoční 1094, Frýdek-Místek - Frýdek, PSČ: 738 01, IČ:
27722139
2. Drahoslav Mikulka
bytem Nádražní 1178, Miroslav, PSČ: 671 72, dat.nar.: 21.02.1973, IČ: 44968850
(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 928.123,- Kč
úroků ve výši 4% ročně z částky 928.123,- Kč ode dne 16.08.2012 do zaplacení
nákladů nalézacího řízení ve výši 29.312,- Kč
předběžných nákladů exekuce ve výši 203.498,- Kč
rozhodl
takto:
I. Dražební jednání se nařizuje na den 24.03.2017 v 09:00:00 hod.
II. Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního
serveru:
http://drazby.exekutorbrno.cz/
Zahájení elektronického dražebního jednání dne 24.03.2017 v 09:00:00 hod.
Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se 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 Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí
příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Ukončení elektronické dražby dne 24.03.2017 v 09:30:00 hod. Časy
zahájení dražby, ukončení dražby a časy příhozů se řídí systémovým časem dražebního serveru.
Odůvodnění:
Usnesením soudního exekutora ze dne 11.01.2017 č.j. 137Ex 32068/16-442 byla nařízena dražba nemovité věci – ve
vlastnictví povinného 2/

a příslušenství nemovitých věcí
Vedlejší stavba: Jedná se o plechovou přístavbu u nadzemní části objektu.
Venkovní úpravy: Jedná se zejména o přípojky inženýrských sítí, oplocení a zpevněné plochy.
Oprávněný požádal soudního exekutora o odročení dražby.. S ohledem na uvedené rozhodl soudní exekutor o nařízení
dražebního jednání na den 24.03.2017 v 09:00:00 hod. Dále již soudní exekutor nerozhodoval znovu o výsledné ceně
nemovitosti, o výši nejnižšího podání, o výši jistoty a způsobu jejího zaplacení, o závadách, jež prodejem v dražbě
nezaniknou, neboť o těchto otázkách již bylo pravomocně rozhodnuto (§ 211, § 159a odst. 5, §167 odst. 2, § 103 a §104
odst. 1 věty první o.s.ř.) V ostatním zůstává dražební vyhláška č.j. 137Ex 32068/16-442 beze změny.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 09.02.2017
JUDr. Petr Kocián
Soudní exekutor

____________________________________________________________________________________________________________
Není – li 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. §17, odst. 1 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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