Číslo jednací: 164 EX 2368/13-183
U S N E S E N Í
Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00
Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě pověření exekutora k jejímu provedení č.j.
27EXE911/2013-18, ze dne 28.5.2013, které vydal Okresní soud v Benešově, kterým byla nařízena exekuce
na základě platební rozkaz č.j. Ro229/2004-8, který vydal Okresní soud v Benešově dne 25.05.2004 a
vykonatelným dne 26.06.2004, usnesení č.j. 7E967/2006-7, který vydal Okresní soud v Benešově dne
05.10.2006 a vykonatelným dne 30.01.2007 k uspokojení pohledávky oprávněného: ČSOB Pojišťovna, a.
s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, 53218, Pardubice I-Zelené Předměstí, IČ
45534306, zast. Mgr. Aneta Bendová, advokátka, U Soudu 388, 50003, Hradec Králové
ve výši .............................................................................................................. 1 275,00 Kč s příslušenstvím
2,000% ročně úrok z prodlení z částky 2 275,00 Kč od 02.09.2003 do 10.09.2004
2,000% ročně úrok z prodlení z částky 1 275,00 Kč od 11.09.2004 do zaplacení
náklady právního zastoupení v exekučním řízení ................................................. 1 936,00 Kč
náklady nalézacího řízení .................................................................................... 5 240,00 Kč
náklady předchozího řízení ................................................................................. 4 584,00 Kč
jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce proti povinnému:
JOSEF ŠIMÁNEK, Táborská 65, 25706, Louňovice pod Blaníkem, nar.27.06.1981 rozhodl takto:
I.
Dražební jednání nařízené usnesením o nařízení dražebního jednání – DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKOU
č.j. 164 EX 2368/13-116 ze dne 11. 11. 2015 se odročuje na den 31. 08. 2016. Čas zahájení
elektronické dražby je stanoven na den 31. 08. 2016 ve 11:00 hod., od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání. Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 31. 08. 2016 ve 13:00 hod.
Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění, dále jen „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).
Odůvodnění:
Exekutor rozhodl usnesením o nařízení dražebního jednání – DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKOU č.j. 164
EX 2368/13-116 ze dne 11. 11. 2015 o prodeji následujících nemovitostí povinného:

v k.ú. Louňovice pod Blaníkem, obec Louňovice pod Blaníkem, okrese Benešov, zapsáno u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov.
Usnesení – dražební rok

Jedná se o nemovité věci - pozemky p.č. 911 - lesní pozemek, p.č. 917 - lesní pozemek a p.č. 919 lesní pozemek, vše zapsané na listu vlastnictví č. 411, pro k.ú. Louňovice pod Blaníkem, obec
Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov, které jsou situovány v severozápadní, okrajové,
nezastavěné části katastrálního území Louňovice pod Blaníkem.
Pozemky p.č. 911 - lesní pozemek a p.č. 917 - lesní pozemek jsou situovány v mírně sklonitém
terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci.
Pozemek p.č. 919 - lesní pozemek je situován v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné
nezpevněné komunikaci.
Součástí pozemků p.č. 911 - lesní pozemek, p.č. 917 - lesní pozemek a p.č. 919 - lesní pozemek jsou
trvalé porosty. Veškeré informace o pozemcích p.č. 911 - lesní pozemek, p.č. 917 - lesní pozemek a
p.č. 919 - lesní pozemek jsou patrné z Lesní hospodářské mapy a Lesních hospodářských plánů.
Vzhledem ke skutečnosti, že na povinného je vedeno u Krajského soudu v Praze insolvenční řízení
KSPH 62 INS 32182/2015-A-3, rozhodl soudní exekutor tímto usnesením tak, že nařízenou dražbu
nemovitostí povinného odročil na neurčito. Jelikož povinný dlužnou částku nezaplatil, soudní
exekutor stanoví tímto usnesením nový termín dražebního jednání – dražební rok.
V ostatních částech zůstává Usnesení o nařízení dražebního jednání – DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.j.
164 EX 2368/13-116 ze dne 11. 11. 2015 nezměněna.
Dražební jistotu ve výši 110.000,- Kč lze zaplatit bezhotovostně na účet soudního exekutora č.
239564131/0300 nebo v hotovosti do pokladny soudního exekutora Mgr. Jana Svobody v
Exekutorském úřadě v Olomouci, Dvořákova 222/32, a to tak, aby před zahájením dražebního
jednání mohla být bezpečně identifikována. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem
236813 a s uvedením specifického symbolu, který bude v případě právnické osoby její identifikační
číslo a v případě fyzické osoby její rodné číslo.
Výsledná cena činí 545.000,- Kč a výše nejnižšího podání činí 363.333,- Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Olomouci dne 24.6.2016
otisk úředního razítka
Mgr. Jan Svoboda, v. r.
soudní exekutor
vyřizuje: Milena Brulíková
za správnost:
Doručuje se:
a) oprávněný
b) povinný
c) manžel povinného
d) osoby s předkupním právem, věcným právem, nájemním právem
e) osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky
f) osoby, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem
g) finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitost a v jehož obvodu má povinný své bydliště (k
vyvěšení na úřední desce)

Usnesení – dražební rok

h) obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost a v jehož obvodu má povinný své bydliště (k
vyvěšení na úřední desce)
i) orgán OSSZ
j) zdravotní pojišťovna
k) katastrální úřad, v jehož obvodu se nachází dražená nemovitost
l) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost (k vyvěšení na
úřední desce)
m) portál www.exdrazby.cz
n) úřední deska exekutora

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. 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.

Mgr. Jan
Svoboda
Usnesení – dražební rok
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