V Novém Jičíně dne 01.12.2020

Vyhotovil: Jan Vaculík
Bc. Kamila Horutová

Č.j.: 163 EX 1011/18 - 76

Usnesení o odročení dražebního jednání
Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová Exekutorského úřadu Nový Jičín, pověřená provedením
exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Bruntále č.j.61 EXE 1123/2018-14 ze dne
15.10.2018, a kterým tento soud nařídil exekuci dle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí: č.j. EPR
163919/2018 – 6 ze dne 12.07.2018 vydaného Okresním soudem v Bruntále, k uspokojení pohledávky ve
prospěch oprávněného:
NAM system, a.s., IČO 25862731 se sídlem U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá,
zastoupen: Mgr. Richard Dolák, Lutyňská č.p. 1184, 735 14 Orlová-Lutyně,
proti povinnému:
Horno-Benešovská stavební s.r.o., IČO 01809695, se sídlem Luhy 154, 793 12 Horní Benešov,
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 rozhodla takto:

Dražební jednání nařízené dražební vyhláškou č.j. 163 EX 1011/18-68 ze dne
20.10.2020 na den 16.12.2020 v 10:00 hod. na portále www.exdrazby.cz ohledně níže
uvedených movitých věcí:
Soubor movitých věcí složený z Svářečky Alfa IN EKONOM 180 BYSIC Q + 2KS Bomby + Kabeláž +
Stanley Křížový laser CUBIX včetně Stativu a držáky + Stolní Vrtačka Z4113 Type JXZ-350-4 350W
Ve výroku I. nově zní dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
portálu:
www.exdrazby.cz
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den: 10.02.2021 v 10:00:00 hod. Od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání.
Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den: 10.02.2021 v 11:00:00 hod. Dražba se však koná,
dokud dražitelé činní podání (§ 336i odst. 4 z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen
"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 podání další, 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 zasláním zprávy prostřednictvím krátké textové zprávy
poskytovatele telekomunikačních služeb.
Odůvodnění:
Dražební vyhláškou č.j. 163 EX 1011/18-68 ze dne 20.10.2020 byla soudním exekutorem nařízena
elektronická dražba výše uvedených movitých věcí povinného na www.exdrazby.cz dne 16.12.202 v 10:00
hod. Dle § 23 odst. 1 zák. č. 191/2020 Sb., ve znění zákona č. 460/2020 Sb., o některých opatřeních ke
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.

*1011/18-76*
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, soud do
31.1.2021 neprovede prodej movitých věcí, proto byla dražba odročena na 10.2.2021.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336c odst. 5 o.s.ř.).
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Ing. Monika Michlová,
Soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín
Doručuje se:
1. Spis 2. NAM system, a.s. zastoupen: Mgr. Richard Dolák,

3 , Horno-Benešovská stavební s.r.o.

K vyvěšení:
5. úřední deska soudního exekutora Mgr. Ing. Moniky Michlové 6. obecní úřad dle místa konání dražby
Město Nový Jičín 7. obec. úřad dle sídla povinného – Město Horní Benešov 8. elektronický portál
www.exdrazby.cz

