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107 EX 10/07-334A

U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. Lubomír Zálešák, Exekutorský úřad Hodonín, pověřený provedením exekuce na
základě vykonatelného exekučního titulu: rozsudek: č.j.40 T 11/2004, který vydal Krajský soud v Brně dne
30.9.2005, k uspokojení pohledávky

oprávněného:
A. MONSANTO ČR s.r.o., IČ 63677628, Rybkova 1, 602 00  Brno

zast. JUDr. Jiřím Koniorem, advokátem, Nové nám. 21, 621 00  Brno,

ve výši  7 770 000,00 Kč s příslušenstvím, náklady právního zastoupení v exekučním řízení 96 950,00 Kč,
náklady právního zastoupení v exekučním řízení 20 359,50 Kč, jakož i s náklady exekuce,

proti povinnému:
1. Bílý Jiří, Vlčice 6, 378 53 Střížovice, r. č. 630613/1150,

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

I. Uděluje se příklep vydražiteli:

  Václav Bílý, Číměř 87, 378 32 Číměř, r. č. 960213/1462,

 k nemovitým věcem ve vlastnictví povinného:

 - spoluvlastnický podíl na nemovitostech - ideální 1/6 pozemku parc. č. 13/2, zaps. na LV 843 pro k. ú.
a obec Kardašova Řečice u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Jindřichův Hradec.

II. Vydražitel učinil nejvyšší podání ve výši 15.748,- Kč, na které se mu započítává složená jistota ve výši
3.000,- Kč.

 Vydražitel je povinen zaplatit soudnímu exekutorovi na jeho účet číslo 257746131/0300, vedený u
ČSOB, a. s., pod VS 1007666, na nejvyšší podání 12 748,- Kč do 1 měsíce od právní moci tohoto
usnesení.

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.

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. Obmeškalý
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.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem
následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soudního
exekutora.

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 17.5.2021

JUDr. Lubomír Zálešák
soudní exekutor

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

Vyvěšeno dne: 17. 5. 2021

Sňato dne:

Po tuto dobu bylo usnesení uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. na elektronické úřední desce
exekutorského úřadu.

Věřitelé, kteří přihlásili svoje pohledávky, se vyzývají, aby, pokud tak dosud neučinili, ve lhůtě 15 dnů
od vyvěšení tohoto usnesení svoje pohledávky vyčíslili ke dni konání dražby.
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