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značka oprávněného: , 
 
  
 
 

 

U  S  N  E  S  E  N  Í  
 
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený 

provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Novém Jičíně dne 13.8.2009, č.j. 
53Nc1211/2009-4, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozhodčí nález ze 
dne 13.3.2009, č.j. 5531/2009 vydal Mgr. Roman Peška, rozhodce k uspokojení pohledávky oprávněného: ORIN Fin 
s.r.o. "v likvidaci", 28. října 54/9, 74101 Nový Jičín, IČO 27778517, proti povinnému: Emilie Purmenská, Náměstí 9, 
74266 Štramberk, nar. 15.6.1952, v částce 60 825,00 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje 
zvláštním rozhodnutím, vydává toto 

 

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DRAŽEBNÍHO ROKU 
o provedení elektronické dražby  

 
I. 

 
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:   

www.okdrazby.cz  
 
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné. 
 
Zahájení elektronické dražby: dne 23.8.2017 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání). 
 
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 23.8.2017 v 14:00 hod. Dražba se však koná, 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. 
 
Předmětem dražby je následující spoluvlastnický podíl povinného na nemovitých věcech a jejich příslušenství: 
 
LV 495 
 KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Nový Jičín 
 Okres: Nový Jičín 
 Obec: Rybí 
 Kod k.ú.: 743828 Rybí 

 Podíl: 1/2  
 Pozemky: 
 Parcela  Výměra m2 Druh pozemku 
 181/3 (KN) 1174  zahrada 
 
LV 496 
 KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Nový Jičín 
 Okres: Nový Jičín 
 Obec: Rybí 
 Kod k.ú.: 743828 Rybí 

 Podíl: 1/4  

Naše č.j.: 
203 Ex 21313/09-137 
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http://www.okdrazby.cz/


 

Pro platby povinných (dlužníků) • ČSOB  • č.ú. 175 236 496/0300 • var. symbol: 2131309 

Pro platby oprávněných (klientů)  • ČSOB  • č.ú. 274 216 749/0300 • var. symbol: 2131309 

Zásadní informace pro zdárné ukončení exekuce na www.eujicha.cz – záložka v menu  pro povinné 

 Pozemky: 
 Parcela  Výměra m2 Druh pozemku 
 181/5 (KN) 230  zahrada 
 
a jejich příslušenství 
- oplocení – dřevěné latě na ocelových sloupcích 
- přípojky IS 
 

II. 
Výsledná cena dražených nemovitostí a jejich příslušenství činí částku 235.000,- Kč. 

 
III. 

Nejnižší podání se stanoví ve výši poloviny výsledné ceny dražených nemovitostí a jejích příslušenství, tedy na částku 
117.500, - Kč. 

IV. 
Výše jistoty se stanovuje na částku 100.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu 
nejpozději 2 dny před dražbou v hotovosti v Exekutorském úřadě v Přerově, soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány 
nebo na účet 244793959/0300 vedený u ČSOB, a.s. pobočka Olomouc, variabilní symbol 1102131309, jako specifický 
symbol použije zájemce rodné číslo nebo IČO. K jistotě zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li 
do zahájení dražby zjištěno, že došla na účet soudního exekutora. Do elektronické dražby budou připuštění jen 
dražitelé, kteří zaplatí dražební jistotu.  
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Usnesením – dražební vyhláškou - 203 Ex 21313/09-87, které vydal předchozí soudní exekutor JUDr. Tomáš 
Vrána dne 3.2.2014, byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného a jeho manžela náležejících do SJM na 
příslušných nemovitých věcech. Na základě usnesení o odročení dražebního jednání ze dne 19.3.2014, č.j. 
203 Ex 21313/09-98, byla předmětná dražba odročena na neurčito z důvodu úmrtí manžela povinného jako 
spoluvlastníka dražených nemovitostí. Následně v dědickém řízení u manžela povinného jako zůstavitele u Okresního 
soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 15 D 399/2013 byla nařízena likvidace dědictví a usnesením ze dne 27.3.2015 bylo 
SJM vypořádáno tak, že ve shora uvedeném podílu na uvedených nemovitostech tyto připadly povinné a druhá 
polovina byla předmětem následné likvidace dědictví, když následně připadly státu. Z výše uvedeného důvodu 
nařízením likvidace na část postiženého majetku tak dochází v uvedené části majetku k jejímu zastavení ex lege. 
Soudní exekutor tedy po skončení exekučního řízení může pokračovat v exekuci prodejem nemovitostí toliko v podílu, 
který připadl povinné po vypořádání v dědictví. V souladu s vypracovaným znaleckým posudkem pak tedy cena 
obvyklá za prodávané nemovitosti je poloviční, tj. ve výši 235.000,- Kč, a protože jde již o opakovanou dražbu, pak 
nejnižší podání činí jednu polovinu ceny obvyklé. 

 
 
P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení mohou podat odvolání oprávněný, povinný a osoby, které mají k nemovitosti  

předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, a to 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím 
soudního exekutora. O odvolání rozhoduje Krajský soud v Ostravě. 

 
 
V Přerově, dne 29.6.2017 
 

Mgr. Radovan Bajgar, exekutorský kandidát 
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem  
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