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UU  ss  nn  ee  ss  ee  nn  íí  
 

Soudní exekutorka Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14,  
Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, oprávněná provedením exekuce na základě pověření, které vydal 
Okresní soud v Břeclavi pod č.j. 53 EXE 1408/2016-16 ze dne 29.4.2016, podle exekučního titulu, kterým 
je: rozsudek č.j. 4 C 3/2013-76, který vydal Okresní soud v Břeclavi dne 03.09.2014 a který se stal 
pravomocným dne 15.10.2014 a vykonatelným dne 21.10.2014, usnesení č.j. 4 C 3/2013-84, který vydal 
Okresní soud v Břeclavi dne 07.10.2014 a který se stal pravomocným dne 12.11.2014 a vykonatelným dne 
18.11.2014, a to k návrhu 
 
oprávněného:  Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Vinohradská 1632/180, 13011, Praha, IČ 

60197609, zast. Pavel Hrášek, JUDr., Týnská 1053/21, 11000, Praha 
proti 
povinným:  

 
1. PETR NOVÁK, Němčičky 149, 69107, Němčičky, nar.25.07.1979, zast. Stanislava  
    Jurčíková, Mgr., Zelný trh 332/12, 60200, Brno ,  
2. GABRIELA NOVÁKOVÁ, Herbenova farma 1005/10, 69301, Hustopeče,  
    nar.19.12.1975 

 
k vymožení pohledávky ve výši 265 356,00 Kč s příslušenstvím, které tvoří úrok 14,100% ročně z částky 
263 512,20 Kč od 01.05.2012 do zaplacení a náklady předchozího řízení ve výši 65 952,77 Kč, jakož 
i nákladů exekuce a nákladů oprávněného, r o z h o d l a 
 

 
t a k t o :  

 
 

I.    Čas zahájení elektronické dražby spoluvlastnického podílu povinné č. 2: 
 

  

 
 

stanovený usnesením č.j.  024 EX 611/16-213 ze dne 04.12.2019 na den 15.01.2020 v 11.00 hod. 

s dobou ukončení elektronické dražby dne 15.01.2020 v 11.30 hod., se  o d v o l á v á.   

 

II.  Čas zahájení elektronické dražby se nově stanovuje na den 12.02.2020 od 14.00 hod. s dobou 

ukončení elektronické dražby dne 12.02.2020 ve 14.30 hod. 

 



 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení  n e n í  odvolání přípustné.  
 
Exekutorský úřad Ostrava 
dne 8.1.2020 

 
Otisk úředního razítka 

 
 Mgr. Pavla Fučíková 

soudní exekutorka 
 

 
 
 
Rozdělovník:  
 
Na základě ustanovení § 336 c) odst. 1 o.s.ř. je toto usnesení soudním exekutorem  zasíláno: 
  
- oprávněnému, povinnému, manželu povinného (jsou-li předmětem prodeje nemovité věci  v jejich společném jmění), 
- osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovitých věcem předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, 
- osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými 

listinami je prokázaly,  
- finančnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitá věc, 
- obecnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitá věc, 
- finančnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání), 
- obecnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání), 
- těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  a pojistné na veřejné zdravotní 

pojištění, 
- příslušnému katastrálnímu úřadu, 
- obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc.. 
 
Na základě ustanovení § 336 c) odst. 3 o.s.ř. obecní úřad a úřad katastrální uveřejní toto usnesení nebo jeho podstatný obsah na své 
úřední desce způsobem v místě obvyklým. Katastrální úřad zapíše toto usnesení na příslušný list vlastnictví.  
 
 
 
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). 
 
Podrobnosti najdete na adrese:  www.exekuce-ova.cz, sekce Úřední deska/Poučení/Hybridní pošta 
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