Č.j. 043 EX 612/15-101
č.j. oprávněného: 882259

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jiří Král, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Dvořákova 1515/2, Ostrava,
pověřený Okresním soudem v Hodoníně dne 19.08.2015 č.j. 44 EXE 1198/2015 – 20,
proti povinnému:

1/ Oldřich Godzik,
bytem Solná 34/15, Opava-Město, IČ: 18987516, dat. nar.: 08.02.1969;
2/ Blanka Lužniková,
bytem Hájenky 822/1, Rohatec, dat. nar.: 20.02.1959

na návrh oprávněného:

Petr Koukol
bytem Horní Podhájí č.p. 1, Struhařov-Horní Podhájí, dat. nar.: 23.12.1976

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 822.500,- Kč, a povinnosti povinného
uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce, ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů,
vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") ve věci exekuce proti povinnému na návrh oprávněného
toto

usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese portálu www.exdrazby.cz.
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 25.05.2022 v 10:00 hodin, od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 25.05.2022 v 11:00 hodin. 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).
II. V ostatním zůstává dražební jednání nařízeno dle usnesení o nařízení dražebního jednání –
elektronická dražba (dražební vyhláška) č.j. 043 EX 612/15 - 40 ze dne 09.05.2016.
Odůvodnění:
Usnesením č.j. 043 EX 612/15 - 40 ze dne 09.05.2016 nařídil soudní exekutor na den
elektronickou dražbu nemovitých věcí ve vlastnictví povinného 2/, a to:

14.06.2016

to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Hodonín, pro obec Rohatec, katastrální území Rohatec, na listu vlastnictví č. 2686,
včetně součástí a příslušenství: zemní sklep zděný, zděná stodola, venkovní bazén betonový,
venkovní bazén plastový, přípojka – vody, elektro, oplocení, vrata ocelová, vrátka z ocel. profilů,
žumpa, bleskosvod, el. topné panely, el. boiler, kuchyňská linka s el. sporákem a digestoří.
[Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako
jeden celek.]
Toto dražební jednání bylo usnesením soudního exekutora ze dne 13.06.2016 č.j. 043 EX 612/15-48 ze dne
14.06.2016 odročeno na neurčito.
Nové dražební jednání soudní exekutor nařizuje na den 25.05.2022 od 10:00:00 hod. do 11:00 hod.
V ostatním zůstává dražební jednání nařízeno dle usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j.
043 EX 612/15 - 40 ze dne 09.05.2016.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Ostravě dne 03.03.2022
úřední otisk
razítka

Mgr. Jiří Král
soudní exekutor
Exekutorský úřad Ostrava
Osoby, kterým se doručuje:
Petr Koukol, Horní Podhájí č.p. 1, Struhařov-Horní Podhájí, PSČ 256 01 (oprávněný)
Oldřich Godzik, Solná 34/15, Opava-Město, PSČ 746 01 (povinný)
Blanka Lužniková, Hájenky 822/1, Rohatec, PSČ 696 01 (povinný)
FÚ JMK, ÚP Hodonín
Mgr. Aleš Bursa, Exekutorský úřad Mladá Boleslav
JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov
Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk
JUDr. Karel Urban, Exekutorský úřad Brno-město
JUDr. Martin Svoboda, Ph.D., Koliště e7/,Brno (Skalová Lenka)
Mgr. Ladislav Popek,Sokolská tř. 22,Ostrava-Moravská Ostrava (WSW finance)
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Hodonín (katastrální úřad – na úřední desku)
Městský úřad Hodonín (obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost – na úřední desku)

Poučení:

Je-li Vám zásilkou doručen dokument bez otisku razítka a podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť byl vyhotoven za
součinnosti provozovatele poštovních služeb. K Vaší písemné žádosti zašleme písemnost elektronickou poštou na elektronickou
adresu uvedenou v žádosti. Písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem soudního
exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo Vám bude předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat (ust.
§ 17b kancelářského řádu Exekutorské komory ČR).
Mgr. Jiří Král
soudní exekutor

