
č.j.: 174 EX 320/16-96

U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Dušan Šnaider, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6,  pověřený provedením exekuce na 
základě:  pověření Okresní soud ve Znojmě, č.j. 15 EXE 1491/2016-12, ze dne 02.06.2016, vydaného na 
základě vykonatelného rozhodnutí - usnesení č.j. 9 C 124/2014-112, který vydal Obvodní soud pro Prahu 5
dne 07.10.2015 a který se stal pravomocným dne 21.04.2016 a vykonatelným dne 21.04.2016, usnesení č.j.
20 Co 58/2016-140, který vydal Městský soud v Praze dne 24.03.2016 a který se stal pravomocným dne
21.04.2016 a vykonatelným dne 21.04.2016, ve věci exekuce oprávněného:  Zoilo Trade, SE, Bulharská
996/20, 10100, Praha, IČ 01488163, zast. Mgr. Soňa Bernardová, advokát, Koliště 259/55, 60200, Brno, 
proti  povinnému:  JIŘÍ ŠTOLPA, Hrádek 108, 67127, Hrádek,  nar.02.04.1956,  IČ 18802982,  zast.  Mgr.
Vlastimil Šopák, advokát, Jana Palacha 954/4, 66902, Znojmo, rozhodl v souladu s ustanovením zákona č. 
120/2001 Sb. a současně v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při  
výkonu exekuční a další činnosti v platném znění,

t a k t o :

I. Elektronická  dražba stanovená  na  den  16.5.2018  v 10.00  hod.  na  dražebním  portálu 
http://www.exdrazby.cz podle  dražební  vyhlášky  č.j.  174EX  320/16-79,  ze  dne  3.4.2018  se 
odročuje.

II. Nový termín elektronické dražby podle dražební vyhlášky č.j. 174EX 320/16-79, ze dne 3.4.2018, 
se stanoví na den 19.9.2018 v 10.00 hod. na dražebním portálu http://www.exdrazby.cz. 

III. Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 19.9.2018 v 11.00 hod. Dražba se však koná do 
doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 5 „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.  Jednotlivá  podání  všech  dražitelů  a  jejich  výše  budou  bezprostředně 
zobrazovány  na  dražebním  portálu  http://www.exdrazby.cz  v  rámci  zobrazení  informací  o  této 
dražbě.

Odůvodnění:
Dne 3.4.2018 vydal soudní exekutor usnesení – dražební vyhlášku č.j. 174 EX 320/16-79, kterým nařídil  
elektronickou dražbu nemovitých věcí povinného: a) pozemek parc. č. st. 632 (zastavěná plocha a nádvoří) o 
výměře 316 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova č.p. 108 (rodinný dům) v části obce Hrádek, a  
pozemek parc.  č.  213/29 (zahrada)  o výměře 303 m2, b) pozemek parc.  č.  st.  636 (zastavěná plocha  a  
nádvoří) o výměře 615 m2, včetně stavby na pozemku stojící: budova č.p. 109 (rodinný dům) v části obce 
Hrádek, a pozemek parc. č. 2353 (zahrada) o výměře 378 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 30 pro okres 
Znojmo, obec Hrádek a katastrální území Hrádek u Znojma a to na den 16.5.2018 v 10.00 hod. na dražebním 
portálu  http://www.exdrazby.cz.  Z  důvodu  žádosti  oprávněného  bylo  dražební  jednání  odročeno  na den 
19.9.2018 v 10.00 hod. na dražebním portálu http://www.exdrazby.cz tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
usnesení.

P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není odvolání přípustné.  

V Praze dne 15.5.2018 
otisk úředního razítka

Mgr. Dušan Šnaider, v.r.
soudní exekutor

Za správnost:
Vladimíra Ondráčková

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. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory 
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle 
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v 
sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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