
Č.j. 207 EX 7134/10-249

Usnesení o nařízení dražebního roku

Soudní exekutor JUDr. Jana Jarková, Exekutorského úřadu ve Zlíně, se sídlem Zlín, 2. května 2384, pověřený
k provedení  exekuce  pověřením  vydaným  Okresním  soudem  ve  Vsetíně dne  13.10.2010, č.j.  31  EXE
1226/2010-6-, na základě vykonatelného exekučního titulu - platebního rozkazu, který vydal Okresní soud
ve Vsetíně dne 07.07.2010 pod č.j. 9EC 118/2010-22,  ve věci  oprávněné WLG Invest a.s., se sídlem Zarámí
4077, Zlín, IČ: 26289636, práv. zast. JUDr. Petr Gallat, advokát, se sídlem Filištínská č.p. 145, Chrudim-
Chrudim I, PSČ: 537 01, IČ: 15053431, proti povinnému Jaroslav Čechák, bytem Nový Hrozenkov č.p. 454,
Nový Hrozenkov,  dat. nar.: 05.06.1966

r o z h o d l  t a k t o :

I.
Dražební  rok  dražby dle  dražební  vyhlášky  č.j.  207  EX  7134/10-168 ze  dne  11.  3.  2020  se  koná
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese internetového portálu www.exdrazby.cz Veškeré
informace o postupu při dražbě jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Na těchto stránkách se
bude dražba konat a zde může veřejnost dražbu sledovat. 

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 24. 3. 2021 v 9:00 hodin, od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.

Ukončení elektronické dražby: dne 24. 3. 2021 v 10:00 hodin.

Čas zahájení dražby, ukončení dražby a časy příhozů se řídí časem dražebního serveru. 

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.). 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.
Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli  zpětně
potvrzeno zasláním zprávy prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem). 

Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:

se všemi součástmi (IS) a příslušenstvím, jak jsou tyto nemovité věci zapsány v katastru nemovitostí na LV
338 pro katastrální území Bynina, obec Valašské Meziříčí, katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, tak jak
jsou popsány ve znaleckém posudku znaleckého ústavu: Znalecká společnost s.r.o.,  se sídlem Praha 1,
Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00, IČ: 29 04 20 54 ze dne 18. 12. 2019, č. ZP-19055.
 
Shora uvedené nemovité věci  tvoří  jeden funkční  celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi
(soubory) jako jeden celek.

 



II.
Dražební jistotu ve výši 150 000,- Kč, pravomocně určenou dražební vyhláškou specifikovanou ve výroku I.
tohoto  usnesení,  musí  zájemci  o  koupi  dražených  nemovitých  věcí  složit  před  dražbou  v  hotovosti u
podepsaného  soudního  exekutora  nebo  na  bankovní  účet  č.ú.  5220010254/5500,  vedený  u
Raiffeisenbank, a.s.,  var.  symbol  713410.   Musí  být  zřejmé,  že dražební jistotu složil  účastník dražby -
dražitel.  Dražební jistota musí být na bankovní účet převedena z bankovního účtu vedeného na jméno
dražitele (fyzická osoba nebo firma), hotovost musí být složena na bankovní účet pod jménem účastníka
dražby. Do specifického symbolu musí být uvedeny identifikační údaje dražitele (v případě fyzické osoby
rodné číslo nebo IČ, u právnické osoby IČ), nebo jedinečný specifický symbol, který bude zaslán na e-mail
dražitele od portálu www.exdrazby.cz při připojení k dražbě. Částka odpovídající dražební jistotě musí být
skutečně připsána na uvedený účet exekutora nejpozději před zahájením dražby. 

O d ů v o d n ě n í :

Soudní exekutor nařídil svým usnesením č.j. 207 EX 7134/10-168 ze dne 11. 3. 2020 elektronickou dražbu
nemovitých věcí povinného. V řízení se vyskytla procesní překážka bránící provedení dražby nemovitých
věci,  neboť  povinný  podal  v  zákonné  lhůtě  odvolání  do  dražební  vyhlášky.  Dražební  jednání  bylo
usnesením  soudního  exekutora  ze  dne  27.04.2020  č.j.  207  EX  7134/10-225  odročeno  na  neurčito.
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2020, č.j. 9 Co 218/2020-232 bylo usnesení soudního
exekutora č.j. 207 EX 7134/10-168 ze dne 11. 3. 2020 v napadené části potvrzeno.

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  překážky  dražby  tak  odpadly,  soudní  exekutor  nařídil  tímto  usnesením
dražební rok dražby. 

Tímto usnesením rozhodl soudní exekutor výhradně o skutečnostech nezbytných pro konání dražebního
roku dražby a nerozhodoval o skutečnostech, které byly pravomocně určeny dražební vyhláškou soudního
exekutora, specifikovanou ve výroku I. tohoto usnesení. 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení  n e n í  odvolání přípustné.

Ve Zlíně dne 27.01.2021
otisk razítka

                  JUDr. Jana Jarková, v.r.
                   soudní exekutor

Poučení: Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 

Soudní exekutorka JUDr.Jana Jarková (207EX) převzala s účinností od 01.01.2017 Exekutorský úřad Zlín po JUDr. Martinovi Růžičkovi (077EX). 
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