
č. j.: 167 EX 30791/13-523 
 

sp. zn. KÚ: Z-403/2021-605 
 
 

U S N E S E N Í 
 

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, 
pověřený k provedení exekuce  č. j.: 18 EXE 1746/2013-14, které vydal Okresní soud v Náchodě, dne 
21.11.2013 ve prospěch oprávněného Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 15057, 
Praha 5, IČ 00001350, zast. Mgr. Jiří Žák, advokát, Národní 28, 11000, Praha 1 a v neprospěch 
povinného JAROSLAVA MACHÁČKOVÁ, Bc., Husovo náměstí 268, 55203, Česká Skalice, 
r.č.646003/2095, IČ 68230681, rozhodl 
 

t a k t o : 
 
I. Výrok III. dražební vyhlášky č.j. 167 EX 30791/13-493 ze dne 26.01.2021, se opravuje tak, že se 
před označení nemovitých věcí doplňuje výše spoluvlastnického podílu id. 1/3. 

  
II. Výrok XVIII. dražební vyhlášky č.j. 167 EX 30791/13-493 ze dne 26.01.2021, se zrušuje. 

 
III. Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č.j. 167 EX 30791/13-493 ze dne 

26.01.2021,   s e   o d r o č u j e   a bude zahájena dne 18.03.2021 v 13:00 hod. na dražebním 
portálu www.drazby-exekutori.cz. 

 
IV. Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 18.03.2021 v 13:20 hodin. Dražba se však 

koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným 
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik 
po uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. V 
takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí 
podání. Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb 
dražiteli zpětně potvrzeno, tzn. podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.  

 
V. V ostatních bodech zůstává dražební vyhláška beze změny. 
 

 
O d ů v o d n ě n í : 

 
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodl o opravě dražební vyhlášky č.j. 167 EX 30791/13-493 ze dne 26.01.2021, kterou 
byla nařízena dražba spoluvlastnického podílu povinné ve výši id. 1/3 na nemovitých věcech 
zapsaných na LV 377 v k.ú. 778419 Velká Jesenice, a to pozemku parc. č. 1479/2. 
 

Při vyhotovování dražební vyhlášky došlo ve výroku III. k písařské chybě v označení 
nemovitých věcí, kdy nesprávně nebylo uvedeno, že se jedná o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na 
uvedených nemovitých věcech. 

 
Dále byl v dražební vyhlášce nesprávně uveden výrok XVIII., který se týká práva stavby 

k draženým nemovitostem. S draženým nemovitým věcem se právo stavby nevztahuje, proto je 
uvedený výrok nadbytečný a tímto usnesením se zrušuje. 

 



Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o chyby písařské, postupoval soudní exekutor dle ust. § 
164 OSŘ a provedl opravu dražební vyhlášky tímto usnesením. 

 
S ohledem na běh odvolací lhůty proti tomuto opravnému usnesení bylo rozhodnuto o 

odročení nařízené dražby. 
 
 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu  
jeho písemného vyhotovení a to k: Krajský soud v Hradci Králové prostřednictvím 
podepsaného soudního exekutora. 

  
Proti opravované dražební vyhlášce nelze podat odvolání. 

 
 
V Praze dne 1.2.2021  

 
Otisk úředního razítka 

JUDr. Edvard Kubečka, v.r. 
exekutorský kandidát 

pověřený soudním exekutorem 
JUDr. Igorem Ivankem 

 

      
Za správnost vyhotovení:  
JUDr. Edvard Kubečka 
 
č.j. opráv.:  EPR 75031/2012-10 
Spojeno z Ex:   
Spojeno z VS:  218084251 
 
Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. § 48 odst. 4 o.s.ř.). K 
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis 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. (ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu). 
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