V Novém Jičíně dne 27.08.2020

Vyhotovil: Mgr. Lucie Jurečková
Bc. Kamila Horutová

Č.j.: 163 EX 1477/12 - 185

Usnesení o opravě usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba
(dražební vyhláška)
Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová Exekutorského úřadu Nový Jičín, pověřená provedením
exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Novém Jičíně č.j. 57 EXE 1382/2012-9 ze dne
18.09.2012, a kterým tento soud nařídil exekuci dle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí: rozhodčího
nález č.j. 0192/2012 ze dne 14.05.2012 vydaného JUDr. Ilona Šubrtová, k uspokojení pohledávky ve
prospěch oprávněného:
SMART Capital, a.s., IČO 26865297 se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc,
právně zast.: Mgr. Jiří Kňáva se sídlem Sokolská 536/22, 779 00 Hodolany,
proti povinnému:

Vladimíra Podzimková, nar. 03.05.1967, bytem Nádražní č.p. 225, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm,
rozhodl takto:

I.
Usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba (dražební
vyhláška) č.j. 163 EX 1477/12–181 ze dne 14.08.2020 se mění ve výroku I. tak, že čas
zahájení elektronické dražby je stanoven na den: 04.11.2020 v 10:00:00 hod a čas
ukončení elektronické dražby je stanoven na den: 04.11.2020 v 11:00:00 hod.
Odůvodnění:
Dne 14.08.2020 vydal soudní exekutor usnesení o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba
(dražební vyhláška) č.j. 163 EX 1477/12–181. V I. výroku tohoto usnesení bylo nesprávně uvedeno, že čas
zahájení elektronické dražby je stanoven na den: 07.11.2020 v 10:00:00 hod a čas ukončení elektronické
dražby je stanoven na den: 07.11.2020 v 11:00:00 hod, když správně předmětný výrok zní tak, že čas
zahájení elektronické dražby je stanoven na den: 04.11.2020 v 10:00:00 hod a čas ukončení elektronické
dražby je stanoven na den: 04.11.2020 v 11:00:00 hod.
Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
zapsané v katastru nemovitostí pro okres Nový Jičín, obec Trojanovice a katastrální území Trojanovice na
listu vlastnictví č. 865 jako vlastnictví povinného, a to:
Pozemky:
Parcela
2469/2

Druh pozemku
zahrada

včetně všech součástí a příslušenství.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 336c odst. 5 ve spojení s § 336b odst. 2 písm.
a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31.12.2012). Proti výroku jenž je změněn není
v původní vyhlášce možnost podat samostatné odvolání.
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 podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

*1477/12-185*
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Ing. Monika Michlová,
Soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín
Doručuje se:
1. Spis
2. SMART Capital, a.s. (ev. č. oprávněného 52010-3107) k rukám práv. zást.: Mgr. Jiří Kňáva
3. Vladimíra Podzimková
4. T&C DOMOV, s.r.o.
5. Kortestona plus, s.r.o.
6. Zajišťovací společnost, s.r.o.
7. JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor
8. Mgr. Pavel Skácel, soudní exekutor
9. Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor
10. JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor
11. Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor
12. JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M., soudní exekutor
13. JUDr. Dalimil Mika, soudní exekutor
11. Mgr. David Bolom, soudní exekutor
15. Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutor
16. JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor
Ostatní (s doručenkou):
1) K vyvěšení na úřední desce (§ 336c odst. 3 a 4 OSŘ, přiměřeně s ohledem na odlišnou působnost EŘ a
OSŘ): Město Frenštát pod Radhoštěm, Obec Trojanovice, Město Nový Jičín, Katastrální úřad pro
Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
2) Na vědomí (kvůli umožnění uplatnění pohledávky do rozvrhu výtěžku): Finanční úřad pro
Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Kopřivnici, Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín,
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna bank, poj. a stav., Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR,
Revírní bratrská pokladna, Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
3) Informace k vyvěšení a zveřejnění: úřední deska exekutora, správce WWW

