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107 EX 158/08-592A

U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. Lubomír Zálešák, Exekutorský úřad Hodonín, pověřený provedením exekuce na
základě usnesení, jež vydal Městský soud v Brně dne 30.1.2008, č. j. 96 Nc 401/2008-4, kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného exekučního titulu: rozsudek: č.j.30 Co 688/96,P 135/93, který vydal
Krajský soud v Brně dne 5.11.1998 a který se stal pravomocným a vykonatelným dne 1.3.1999, k uspokojení
pohledávky

oprávněného:
A. Bělohoubková Petra, Brněnská 1438/130, 664 51 Šlapanice, nar. 31. 1. 1989

zast. Alenou Bělohoubkovou, obecným zmocněncem, Brněnská 1438/130, 664 51 Šlapanice,
nar.10.6.1952

na dlužném výživném ve výši 282 450,00 Kč, 2 000,00 Kč běžné výživné od 1.1.2008 do zaplacení, náklady
právního zastoupení v exekučním řízení 23 280,00 Kč, náklady právního zastoupení v exekučním řízení -
DPH 4 656,00 Kč, jakož i nákladů exekuce,,

proti povinnému:
1. Vladimír Bělohoubek, r. č. 560102/1756, Bulharská 112, 612 00  Brno

zast. Mgr. Pavlem Kopou, advokátem, Hlinky 142a, 603 00 Brno,

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

I. Elektronická dražba, nařízená dražební vyhláškou ze dne 21.11.2013, č. j. 107 EX 158/08-262a, se
koná dne 27. 1. 2020 prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www. drazby-
exekutori.cz.

II. Čas zahájení elektronické dražby:  27. 1. 2020 v 11,00 hod.

Čas ukončení elektronické dražby: 27. 1. 2020 ve 12,00 hod.

Dražba se koná i po této době, pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 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 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.

Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.

III. Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která:
· se zaregistruje jako dražitel na portálu www.drazby-exekutori.cz,



· prokáže svou totožnost,
· k této dražbě se na portálu www.drazby-exekutori.cz přihlásí a
· na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotu ve výši stanovené touto dražební vyhláškou v

čl. VII.
Dražit nesmí soudci, zaměstnanci soudů, povinný, manžel povinného, soudní exekutor, zaměstnanci
soudního exekutora a ti, jimž v nabytí dražené věci brání zvláštní předpis. Další dražby se též nemůže
účastnit vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání.

Účastníkem dražby se stane každá osoba (fyzická i právnická), která se zaregistruje na portálu
www.drazby-exekutori.cz odesláním registračního formuláře umístěného na adrese
http://www.drazby-exekutori.cz/registrace.aspx.

Registrovaný účastník dražby následně prokáže svou totožnost „Dokladem o prokázání totožnosti
registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.drazby-exekutori.cz“ (dále jen
„Doklad o prokázání totožnosti“), jehož formulář je umístěn na portálu www.drazby-exekutori.cz (po
přihlášení!) v sekci „Uživatel“.

Podpis Registrovaného dražitele na Dokladu o prokázání totožnosti musí být úředně ověřen nebo musí
být doklad o prokázání totožnosti v elektronické verzi podepsán kvalifikovaným podpisovým
certifikátem. V případě právnické osoby, obce, vyššího územně samosprávného celku nebo státu musí
být Doklad o prokázání totožnosti podepsán osobou uvedenou v ust. § 21, 21a a 21b o. s. ř., jejíž
oprávnění musí být prokázáno úředně ověřenou listinou.

Je-li registrovaný dražitel zastoupen na základě plné moci, musí být jeho podpis úředně ověřen.

Písemnosti v elektronické podobě musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
V obsahu takové listiny musí být u fyzické osoby uvedeno alespoň jméno a příjmení, datum narození a
bydliště, u právnických osob firma a identifikační číslo, nejsou-li tyto skutečnosti patrné z obsahu
podpisu.

V případě doručování písemností v listinné podobě prostřednictvím veřejné datové sítě musí být řádně
vyplněný a podepsaný Doklad o prokázání totožnosti a listiny prokazující oprávnění jej podepsat
převedeny do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Doklad o
prokázání totožnosti nesmí být ode dne jeho vyplnění registrovaným dražitelem ke dni konání této
dražby starší šesti měsíců.

Podepsaný Doklad o prokázání totožnosti s listinami prokazujícími oprávnění jej podepsat doručí
registrovaný uživatel některým z těchto způsobů:

a)  zasláním prostřednictvím veřejné datové sítě na adresu správce serveru: spravce@e-aukce.com,

b) zasláním do datové schránky správce serveru – ID: dbdfdti,

c) zasláním prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18,
140 00 Praha 4 - Nusle, nebo

d) osobně v sídle úřadu soudního exekutora.

P o u č e n í :   Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hodoníně dne 16.12.2019

JUDr. Lubomír Zálešák
soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Kamila Pechová, DiS.
pověřená/ý soudním exekutorem
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