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USNESENÍ
JUDr. Alena Blažková, Ph. D., soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, Konečného
nám. 2, 611 18 Brno, IČ: 66240697, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a
pověření exekutora k jejímu provedení č.j. 216 EXE 5323/2012-46, ze dne 14.2.2012, které vydal Okresní
soud Praha-západ, kterým byla nařízena exekuce podle rozsudek č.j. 2 To 98/2007-2092, který vydal Vrchní
soud v Olomouci dne 30.08.2010 a který se stal pravomocným dne 30.08.2010 a vykonatelným dne
30.08.2010, k uspokojení pohledávky
oprávněného

FRYMIS, a.s., Slezská 2766, 73801, Frýdek-Místek, IČ 61974722, zast. JUDr.
Taťána Přibilová, advokátka, AK Kadláčkova 894, 74221, Kopřivnice
značka AK/K/296/OR

proti
povinnému

RADOVAN KREJČÍŘ, Ing., náměstí Míru 600/20, 12000, Praha, r.č.
, IČ 18089356, zast. Mgr. Karolína Babáková, advokát, Bucharova 1314/8, 15800,
Praha 13

ve výši 47 835 000,00 Kč
a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi
náklady exekuce,
rozhodl takto:
I.
Dražební jednání nařízené na 2.2.2021 od 11:00 - 12:00 hod. se odročuje na 23.11.2021 od 11:00 12:00 hod.
Odůvodnění
Usnesením, které vydal Okresní soud Praha-západ, č.j. 216 EXE 5323/2012-46, byla nařízena
exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného FRYMIS, a.s., Slezská 2766, 73801, Frýdek-Místek, IČ
61974722, zast. JUDr. Taťána Přibilová, advokátka, AK Kadláčkova 894, 74221, Kopřivnice proti
povinnému k uspokojení dlužné pohledávky ve výši 47 835 000,00 Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce.
Dne 2.12.2021 vydal soudní exekutor dražení vyhlášku, č.j. 006 EX 1349/11-1648, Předmětem
dražby byly následující nemovité věci ve společném jmění manželů povinného manželky Kateřiny
Krejčířové, zapsaných v katastru nemovitostí ČR ve výlučném vlastnictví Kateřiny Krejčířové, a to:

Dle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při
výkonu exekuční činnosti a další činnosti, stanoví-li tak zákon, rozhoduje exekutor v exekučním řízení
exekučním příkazem nebo příkazem k úhradě nákladů exekuce, v ostatních případech rozhoduje usnesením.
Na rozhodnutí exekutora se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu o usnesení, nestanovíli zákon nebo tato vyhláška jinak.
Manželka povinného Kateřina Krejčířová učinila jednostranný právní úkon, na základě kterého
opustila dražené nemovité věci, návrh na vklad vlastnického práva na základě tohoto právního úkonu byl
příslušným katastrálním úřadem zamítnut. Manželka povinného podala v zákonné lhůtě správní žalobu, o
které nebylo dosud rozhodnuto. Z tohoto důvodu bylo proto dražební jednání odročeno.
P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 26.1.2021
JUDr. Alena Blažková, Ph. D.
soudní exekutor
Vyřizuje: Mgr. Jaromír Zachoval
Dle § 28c odst. 1 vyhlášky MS č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, Vede-li se ve věci elektronický spis a soud vyhotovuje listinné stejnopisy rozhodnutí a
jiné písemnosti soudu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, předá je soud v elektronické podobě tomuto provozovateli, který v souladu s uzavřenou smlouvou
vyhotoví jejich listinnou podobu a doručí je; autorizovanou konverzi přitom provozovatel poštovních služeb neprovádí. Předávání a vyhotovování se provádí automatizovaným
způsobem, který vylučuje lidský zásah nad míru nezbytně nutnou.
Dle § 17b odst. 3 kancelářského řádu (Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky) ve spojení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu poučujeme účastníky řízení
takto: K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis podle odst. 1 § 17b kancelářského řádu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

