
Exekutorský ú ad Zlín, 2.kv tna 2384, 760 01 Zlín  
JUDr. Martin R ži ka, soudní exekutor 
e-mail:podatelna@euzlin.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naše zn.: Vy izuje: Dne: 
 77 Ex 2130/08       14.9.2011 
 
 

c 
Žádost  
 
 
Žádám vás v exeku ní v ci pod . Ex 2130/08 na základ  exeku ního titulu - Platební 
rozkaz: .j.25Ro 2447/2007-9, který vydal Okresní soud v Jihlav  dne 28.11.2007 a 
Usnesení o na ízení exekuce a pov ení soudního exekutora . 2 Nc 5530/2008-7, který 
vydal Okresní soud v Jihlav , dne 8.4.2008, o vymožení pohledávky, proti povinnému:  
BESEDOVÁ Dana, O echov 22, 588 62  O echov, r. .775814/3965 
 
 
 
o vyv šení usnes.EX 2130/08-62-draž.vyhl. vyd.12.9.2011 soudním exekutorem 
JUDr.Martinem R ži kou 
 
 

  JUDr. Martin R ži ka 
soudní exekutor 

 
 
Pokud máte jakýkoliv dotaz, používejte výlu  e-mail: podatelna@euzlin.cz, anebo 
výše uvedenou adresu!!!! Telefonické žádosti nemohou být s ohledem na zákonnou 
ml enlivost vy izovány. 
 
 

.j. 77 Ex 2130/08-62 
 
 
 

U s n e s e n í  
 
Soudní exekutor JUDr. Martin R ži ka, Exekutorského ú adu Zlín, se sídlem Zlín, 
2.kv tna 2384 v exeku ní v ci na ízené usnesením, které vydal Okresní soud v 
Jihlav , na provedení exekuce .j. 2 Nc 5530/2008-7, ze dne 8.4.2008, na základ  
vykonatelného exeku ního titulu - Platební rozkaz . j. 25Ro 2447/2007-9, který 
vydal Okresní soud v Jihlav  dne 28.11.2007, kterým se ukládá povinné  BESEDOVÁ 
Dana, O echov 22, 588 62  O echov, zaplatit pohledávku v ástce 1 781,00 K  s 

 
 
 
 



íslušenstvím oprávn né Kooperativa pojiš ovna,a.s.,Vienna Insurance Group, 
Templová 747, 110 01 Praha 1, I : 471 16 617 zast. JUDr. Petrem Gallatem, 
advokátem, Vážní 906, 500 03  Hradec Králové 

 
r o z h o d l  t a k t o :  

 
I. 
Dražba nemovitostí uvedených v bod  II. se koná dne 8. 11. 2011 v 8.30 hod 
v sídle Exekutorského ú adu Zlín, Zlín, 2. kv tna 2384. 
 
II. 
edm tem dražby jsou tyto nemovitosti: 

- pozemek p. . 405/3- trvalý travní porost 
- pozemek p. . 406/2- orná p da 
se všemi sou ástmi a p íslušenstvím (pozemky), jak jsou tyto nemovitosti zapsány 
v katastru nemovitostí na LV 70 pro katastrální území O echov u Tel e, a jsou ve 
spole ném jm ní manžel  povinné a jejího manžela Stanislava Besedy, r. . 77 04 
27/1443 a tak jak jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Ing. Jana Šímy ze dne 
15.6.2010, . 1977-320/2010.   
 
Shora uvedené nemovitosti tvo í jeden funk ní celek a budou draženy 

s p íslušenstvím a sou ástmi (soubory) jako jeden celek. 

 
III. 
Výsledná cena dražených nemovitostí iní 90 000,- K . 
 
IV. 
Nejnižší podání se stanoví ástkou ve výši 60 000,- K . 
 
V. 
Výše jistoty se ur uje ástkou 30 000,- K . 
Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni složit jistotu p ed dražbou 

v hotovosti u podepsaného exekutora nebo na ú et tohoto ú adu vedený .ú. 173 

312 782/0300, SOB, a.s., var. symbol 213008. K platb  na ú et bude p ihlédnuto 

jen tehdy, bylo-li p ed zahájením dražby zjišt no, že na ú et exekutora skute  

došla. 

 
VI. 
S nemovitostí jsou spojena tato práva a závady: nejsou žádné zjišt ny. 
 
VII. 
Prodejem nemovitostí nezaniknou tyto závady: nejsou žádné zjišt ny.  
     
VIII.  
i rozvrhu rozd lované podstaty se mohou oprávn ný(á), ti, kdo do ízení 
istoupili jako další oprávn ní, a další v itelé povinného (povinné) domáhat 

uspokojení jiných pohledávek za povinným (povinnou) p iznaných vykonatelným 
rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. . anebo 
pohledávek za povinným (povinnou) zajišt ných zástavním právem na prodávaných 
nemovitostech, než pro které byla na ízena tato exekuce, jestliže je p ihlásí 
u podepsaného exekutora nejpozd ji do zahájení dražebního jednání. Oprávn ný(á) 
a ti, kdo do ízení p istoupili jako další oprávn ní, mohou své pohledávky 
za povinným (povinnou) p ihlásit, jen jestliže jim byly p iznány vykonatelným  
 
 
 



 
rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. . po právní moci 
usnesení, kterým byla na ízena exekuce prodejem výše uvedených nemovitostí. 
V p ihlášce musí být uvedena výše pohledávky, jejíhož uspokojení se v itel 
domáhá, a požadovaná výše p íslušenství této pohledávky. K p ihlášce musí být 
ipojeny listiny prokazující, že jde o pohledávku p iznanou vykonatelným 

rozhodnutím, smírem nebo jiným titulem uvedeným v § 274 o. s. . anebo 
o pohledávku zajišt nou zástavním právem na prodávaných nemovitostech. 
K p ihlášce, v níž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího p íslušenství, 
exekutor nebude p ihlížet. 
 
IX.  
Exekutor vyzývá oprávn ného (oprávn nou), ty, kdo p istoupili do ízení jako 
další oprávn ní, a ostatní v itele povinného, kte í p ihlásili nebo podle 
výroku IX. tohoto usnesení p ihlásí u podepsaného exekutora u své pohledávky 
za povinným (povinnou), aby sd lili podepsanému exekutorovi, zda žádají 
zaplacení svých pohledávek v hotovosti. Nepožádají-li o zaplacení p ed zahájením 
dražebního jednání, m že vydražitel dluh povinného (povinné) v i nim p evzít. 
evzetím dluhu nastoupí vydražitel na místo povinného (povinné); souhlas 
itele se p itom nevyžaduje. Je-li pohledávka, do níž nastoupil vydražitel 

místo povinného (povinné) jako dlužník, zajišt na zástavním právem 
na prodávaných nemovitostech, p sobí zástavní právo v i vydražiteli. 
 
X.  
Exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nep ipouští prodej výše uvedených 
nemovitostí v této dražb , aby je uplatnil u soudu žalobou podle § 267 o. s. . 
a aby takové uplatn ní práva (podání žaloby na vylou ení prodávaných nemovitostí 
z exekuce) prokázal podepsanému exekutorovi nejpozd ji p ed zahájením dražebního 
jednání. Jestliže tak neu iní, nebude p i provedení exekuce k jeho právu 
ihlíženo. 

 
XI.  
Exekutor upozor uje osoby, které mají p edkupní právo k draženým nemovitostem, 
že je mohou uplatnit jen v dražb  jako dražitelé a ud lením p íklepu jim 
edkupní právo zanikne. Hodlá-li n kdo uplatnit své p edkupní právo, musí je 

prokázat nejpozd ji p ed zahájením dražebního jednání. 
 

XII. 

íklep bude ud len tomu, kdo u iní nejvyšší podání. K zaplacení nejvyššího 

podání se ur uje lh ta 14 dn , která po ne b žet právní moci p íklepu. Nejvyšší 

podání je t eba zaplatit na shora uvedený ú et exekutorského ú adu nebo složením 

v hotovosti u exekutorského ú adu proti potvrzení. 

Nezaplatí-li nejvyšší podání v as, soudní exekutor na ídí op tovnou dražbu 
 
XIII. 
Další den po ud lení p íklepu je vydražitel oprávn n p evzít vydražené 

nemovitosti s p íslušenstvím, o emž je povinen uv domit exekutora. Nabude-li 

usnesení o ud lení p íklepu právní moci a zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání 

ve stanovené lh , stává se vydražitel vlastníkem vydražené nemovitosti ke dni 

vydání usnesení o ud lení p íklepu. 

 



 
P o u  e n í: Proti odstavc m III., IV., V. a VII. tohoto usnesení lze  
               podat odvolání do 15 dn  ode dne jeho doru ení u JUDr. 
               Martina R ži ky, soudního exekutora Exekutorského ú adu 
               Zlín, se sídlem Zlín, 2.kv tna 2384, jeho prost ednictvím 
               ke Krajskému soudu v Brn , pobo ce v Jihlav . Proti zbývajícím   
               bod m tohoto usnesení není odvolání p ípustné.               
                 
 
Ve Zlín  dne 12.9.2011 
 

JUDr. Martin R ži ka 
soudní exekutor 
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