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166 EX 561/15 - 212

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Kateřina Skoupá, Exekutorský úřad Hodonín, v exekučním řízení, zahájeném na
základě vykonatelného exekučního titulu: blok na pokutu: č.j.E 0350332 série GE/2013, který vydal Městská
policie Hodonín dne 6.3.2015 a který se stal pravomocným a vykonatelným dne 6.3.2015, blok na pokutu:
č.j.E 0325634 série GE/2013, který vydal Městská policie Hodonín dne 11.3.2015 a který se stal
pravomocným a vykonatelným dne 11.3.2015, k uspokojení pohledávky
oprávněného:
A.
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ:00284891,
ve výši 2 000,00 Kč, jakož i s náklady exekuce,
proti povinnému:
1.
Ondřej Varmuža, Seifertova 3027/3, 695 01 Hodonín, r.č.940330/4207, adresa pro doručování:
Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71 Náměšť nad Oslavou,

rozhodl takto:
I.

Nařizuje se odročená první elektronická dražba, původně nařízená dražební vyhláškou ze dne 26. 9.
2016, č.j. 166 EX 561/15-53, dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
www.drazby-exekutori.cz.

II.

Čas zahájení elektronické dražby:

dne 12. 12. 2018

ve 14:00 hod.

Čas ukončení elektronické dražby: dne 12. 12. 2018

ve 15:00 hod.

Dražba se koná i po této době, pokud 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 posledního
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 – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.

Odůvodnění:
Dražební vyhláškou ze dne ze dne 29. 6. 2016, č. j. 166 EX 561/15-53, soudní exekutor nařídil
elektronickou dražbu, která se měla konat dne 23. 11. 2016.

Dne 23. 11. 2016 byla elektronická dražba odročena na neurčito, neboť jejímu provedení bránila
zákonná překážka v podobě nedostatečné výše přihlášených pohledávek ve smyslu ustanovení § 336i odst. 2
ve spojení s ustanovením § 52 odst. 1 e. ř. K dnešnímu dni bylo revizí spisu zjištěno, že byly přihlášeny
pohledávky ve výši přesahující částku 30 000,00 Kč, soudní exekutor proto nařídil konání odročené
elektronické dražby tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hodoníně dne 9.11.2018

Mgr. Kateřina Skoupá
soudní exekutor
Usnesení se doručuje:

oprávněnému/PZ
povinnému
osobám, jimž se doručuje dražební vyhláška

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 řízení, kterému byl doručen
listinný stejnopis písemnosti, vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se tato písemnost, vyhotovená v
elektronické podobě a opatřená elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vyhotovil,
zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, nebo se předá účastníkovi řízení v sídle úřadu na
technickém nosiči dat.

