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ev. č. opr.: 3125640558

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 Hodoníně č.j. 45 EXE
206/2012-24 ze dne 12.03.2012, jímž byla nařízena exekuce dle exekučního titulu, kterým je vykonatelné rozhodnutí:
trestní příkaz, které vydal Okresní soud v Hodoníně pod č.j. 1T 314/2003-142 dne 13.05.2003, pro vymožení
pohledávky oprávněného:
JUDr. Marie Cilínková, nar. 02.03.1943, IČ 66198500, bytem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha-Nové Město, právně
zast.: JUDr. Monika Zoulová, advokát, se sídlem Podolská 126/103, 147 00 Praha,
proti povinnému:
Tibor Vašek, nar. 18.06.1966, bytem Mikulčice č.p. 349, 696 19 Mikulčice, zastoupen: Radek Kobylík, zmocněnec,
U Vodojemu č.p. 225, 763 15 Slušovice,
ve výši 6.330,- Kč a náklady exekuce,
rozhodl takto:
Dražba nařízená usnesením č.j. 196EX 492/12-280 ze dne 22.07.2021 na den 13.10.2021 v 14:00 hodin, se
odročuje na neurčito.
O d ů v o d n ě n í : Usnesením Okresního soudu v Hodoníně č.j. 45 EXE 206/2012-24 ze dne 12.03.2012 byla nařízena
exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 6.330,- 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.
Usnesením č.j. 196EX 492/12-280 ze dne 22.07.2021 byla nařízena dražba, která se měla uskutečnit dne 13.10.2021 v
14:00 hodin, a to elektronicky na příslušném dražebním portálu.
Před zahájením dražby soudní exekutor zjistil, že v důsledku přírodní katastrofy nastalé dne 24.06.2021 byla část
předmětu dražby (konkrétně stavba č.p. 349, rod.dům, která je součástí pozemku p.č. 658, to vše zapsáno v katastru
nemovitostí, vedeném katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Mikulčice,
katastrální území Mikulčice, na listu vlastnictví č. 1110) v havarijním stavu a bylo rozhodnuto o jejím odstranění.
Z uvedených důvodů nezbylo, nežli rozhodnout o odročení dražby na neurčito, když ke dni vydání tohoto usnesení není
nadále možné vycházet ze závěru o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu na předmětu dražby vyjádřeného XP invest,
s.r.o., znalecká kancelář z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, se sídlem Mánesova 1374/53, 120 00 PrahaVinohrady, IČ 28462572, ve znaleckém posudku č. 12783-5/2021 ze dne 01.01.2021. Soudní exekutor v dalším řízení
přistoupí k novému ocenění nemovitých věcí povinného, když po původním ocenění došlo jejich k podstatné změně
(částečná demolice), která může mít zásadní vliv na obvyklou cenu.
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
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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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