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Usnesení
Soudní exekutor, Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Hlinky 41/104, Brno,
v právní věci oprávněného – ARGEMON INVEST s.r.o., Dr. Stejskala 113/2, 370 01 České Budějovice –
České Budějovice 1, IČ: 28067592, zast. Drtina Zdeněk, JUDr.,Ph.D., advokát, nám. Přemysla
Otakara II. 395/30a, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1, IČ: 66246971, proti povinnému
SOUKOPOVÁ Dana, Palackého třída 2083/80, 612 00 Brno – Královo Pole, nar. 7.5.1978, ke splnění
povinnosti povinného uložené exekučním titulem – elektronický platební rozkaz č.j. 273 EC 2703/2009-35,
který vydal Městský soud Brno-město dne 8.12.2009, a na základě pověření soudního exekutora č. j. 103
EXE 909/2010-10 ze dne 18.3.2010, které vydal Městský soud Brno-město, rozhodl
takto:
I. Dražební rok spoluvlastnického podílu ideální 1/9 nemovitých věcí povinné a to:

příslušenství nemovitých věcí nebylo zjištěno,
nařízený na den 10.1.2019 ve 13:00 hod. usnesením č.j. 030 EX 831/10-200 ze dne 19.11.2018, se
odročuje následovně:
Dražba výše uvedených nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese: www.okdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 7.3.2019 ve 13:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání).
Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 7.3.2019 ve 13:30 hod.
Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
(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 tohoto podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle věty předchozí 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. Sledování veřejné dražby je veřejně přístupné.
II. Ostatní výroky dražební vyhlášky č.j. 030 EX 831/10-200 ze dne 19.11.2018 zůstávají v platnosti.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že usnesení č.j. 030 EX 831/10-200 nebylo doručeno povinné, rozhodl soudní
exekutor o stanovení nového termínu dražebního jednání tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
usnesení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10.1.2019
Mgr. Jan Zdražílek, v.r.
exekutorský kandidát
Mgr. Jaroslava Homoly
soudního exekutora
Za správnost vyhotovení:

Podepsal: Mgr. Jan Zdražílek

