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U S N E S E N Í

V dědickém řízení po zůstaviteli: Jarmila Křehlíková, nar. 13. 4. 1962, posl. bytem Deblín 20, 664 75
Deblín, zemř. 19. 10. 2014, vedeném Okresním soudem Brno-venkov pod sp. zn. 21 D 2325/2014, k žádosti
JUDr. Zdeňka Ryšánka, notáře se sídlem v Brně, Rooseveltova 11, jako soudního komisaře, za účelem
likvidace dědictví zpeněžením majetku zůstavitele (§ 232 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb.), soudní exekutor
podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

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

I. Uděluje se příklep vydražiteli:                                                                                         k nemovitým
věcem zůstavitele:

 - spoluvlastnický podíl zůstavitele – ideální ½ pozemků parc. č. 1244, 1428/1, 1428/2, 1469/1, 1469/2
a 1576 zaps. na LV 550 pro k. ú. Deblín u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Brno-venkov.

II. Vydražitel učinil nejvyšší podání ve výši 144 667,- Kč, na které se mu započítává složená jistota ve výši
10 000,- Kč.

 Vydražitel je povinen zaplatit soudnímu exekutorovi na jeho účet číslo 257746131/0300, vedený u
ČSOB, a. s., pod VS 519666, nebo v hotovosti na pokladně Exekutorského úřadu Hodonín na nejvyšší
podání 134 667,- Kč do 1 měsíce od právní moci tohoto usnesení.

III. Minimální předražek činí 180 834,- Kč.

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému
soudu v Brně prostřednictvím Exekutorského úřadu Hodonín, sídlem v Hodoníně,
Velkomoravská 1.

Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 (soudci, zaměstnanci soudů, povinný, manžel
povinného, soudní exekutor, zaměstnanci soudního exekutora, vydražitel, který nezaplatil
nejvyšší podání a ti, jimž v nabytí dražené věci brání zvláštní předpis), může každý do 15
dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudu písemně navrhnout, že vydraženou
nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání
(předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 a podpis navrhovatele musí být
úředně ověřen. Předražek musí být zaplacen ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o
příklepu na účet soudního exekutora číslo 257746131/0300 vedený u ČSOB, a. s., pod VS
519666.



Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem
následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle § 336ja
odst. 1 o.s.ř.; byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít
dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku.

Nezaplatí-li vydražitel nejvyšší podání ani v dodatečné lhůtě, kterou mu určil soudní
exekutor a která nesmí být delší než jeden měsíc, usnesení o příklepu se marným uplynutím
dodatečné lhůty zrušuje a soudní exekutor nařídí další dražební jednání. Obmeškaný
vydražitel je pak povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům
vznikly v souvislosti  s dalším dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil
nejvyšší podání, a bylo-li při dalším dražebním jednání dosaženo nižší nejvyšší podání,
rozdíl na nejvyšším podání.

K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen tento stejnopis v listinné podobě, se
písemnost zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
vyhotovená v elektronické podobě nebo se mu předá v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Hodoníně dne 25. 11. 2019

JUDr. Lubomír Zálešák
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Kamila Pechová, DiS.
pověřený soudním exekutorem
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