
Č.j.  0136 EX 404/12-131
Č.j. opr.: 

Usnesení o nařízení dražebního jednání
(Elektronická dražba)

Soudní exekutor  JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad  Ústí nad Labem, se sídlem  Velká 
Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem

pověřený  k provedení  exekuce  v usnesení  o  nařízení  exekuce,  vydaném  Okresním  soudem  v 
Teplicích dne 23.03.2012 č.j. 66 EXE 237/2012-8, 

proti povinnému: Zuzana Víznerová, bytem Jasmínová č.p. 239, Krupka, PSČ: 417 42, 
dat. nar.: 28.02.1963, RČ: 635228/1892,

na návrh oprávněného: Vladimír Fišer, bytem Angreštový sad 355, Krupka, PSČ: 417 41, 
dat. nar.: 13.06.1962,
práv. zast. advokátem: Mgr. Kateřina Mayerová Bitterová, se sídlem Baarova 
1594/16, Teplice, PSČ: 415 01

k vymožení  povinnosti  povinného  zaplatit  oprávněnému  pohledávku  ve  výši  100.000,- Kč,úroky  z 
prodlení ve výši 7.75% ročně z částky 100.000,- Kč ode dne 01.12.2010 do zaplacení, náhradu nákladů 
soudního nalézacího řízení ve výši  2.357,91 Kč a povinnosti  povinného uhradit  oprávněnému náklady 
oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ve 
výši určené v příkazu k úhradě nákladů, 

vydává v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční  
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č. 99/1963 
Sb.,  občanský  soudní  řád,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  "o.s.ř.")  ve  věci  exekuce  proti 
povinnému na návrh oprávněného toto 

usnesení o odročení nařízeného dražebního jednání 
(dražební vyhláška) 

I.
Elektronická dražba prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:

www.e-drazby.cz

nařízená na den 05.06.2018 v 09:00:00 hodin se z důvodu písařské chyby v uvedení ceny 
nejnižšího podání odročuje na den 29.06.2018 od 11:00:00 hodin do 11:30:00 hod.



Správné znění čl. V. zní :

Nejnižší  podání se stanoví ve výši 2/3 výsledné ceny nemovitostí,  jejich příslušenství, práv a 
jiných  majetkových  hodnot  patřících  k  dražebnímu  celku  tj.  ve  výši  193.340,- Kč  (slovy 
jednostodevadesáttřitisíce třistačtyřicet korun českých). Minimální příhoz se stanovuje ve výši 
5.000,- Kč (pěttisíc korun českých).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

    
V Ústí nad Labem dne 29.05.2018

 

JUDr. Vratislav Pospíšil v.r.
soudní exekutor

 Exekutorský úřad v Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Jiří Magasanik
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