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Č.j. 139EX 11419/20-028  

 

Usnesení o odložení dražebního jednání 
 

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 

Zábřeh pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce Okresního soudu v Mostě ze dne 

12.05.2020, č.j. 48EXE3148/2020-11, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného  elektronický 

platebního rozkazu Okresního soudu v Mostě č. j. EPR289912/2019-8 ze dne 14.02.2020, který nabyl právní moci 

dne 05.03.2020, vykonatelného dne 05.03.2020 v exekuční věci 

oprávněného: AGROTEC servis s.r.o., Hybešova čp.62 / čo.14, 693 01  Hustopeče , IČ: 46966757, práv. zast. 

Mgr. Vít Dubový, advokát se sídlem Purkyňova čp. 2476 / čo. 102a, 612 00 Brno - Královo Pole  

proti 

povinnému: INVESTMENT DEVELOPER COMPANY s.r.o., se sídlem Nádražní čp. 528, Litvínov - Horní 

Litvínov 436 01, IČ: 24267341  

 

pro 473 080,81 Kč s příslušenstvím 
 

rozhodl takto 
 

I. Elektronická dražba movitých věcí povinného, nařízená usnesením ze dne 15.10.2020 č.j. 139 EX 11419/20-

026 (dražební vyhláška), se odročuje na den 09.02.2021 

 
II. Elektronická dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz. 

 
 

Zahájení elektronické dražby dne 09.02.2021 v 10:00 hod. 

 

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 09.02.2021 v 10:30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí 

podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2012 (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 další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. 

 

V ostatním zůstává dražební vyhláška ze 15.10.2020 č.j. 139 EX 11419/20-026 beze změn. 
 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Dražební vyhláškou ze dne 15.10.2020 č.j. 139 EX 11419/20-026 nařídil soudní exekutor provedení 

elektronické dražby movitých věcí povinného na den 18.11.2020 v 10:00 hod. prostřednictvím portálu 

www.okdrazby.cz. Předmětem dražby jsou: 

 

č. 4, popis: minirypadlo Volvo ECR 38, ks: 1, odhadní cena 180.000,00 Kč nejnižší podání 60.000,00 Kč 

 

 Dle ust. § 23 odst. 1 zák. č. 191/2020 Sb. není-li dále (v zákoně) stanoveno jinak, do 31. ledna 2021 soud 

neprovede výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Dle ust. § 69 zák. č. 120/2001 Sb. nestanoví-li tento zákon 

jinak, použijí se na exekuci prodejem movitých věcí a nemovitých věcí přiměřeně ustanovení občanského 

soudního řádu upravující výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitých věcí. 

 
 S ohledem na shora uvedené skutečnosti soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části 

tohoto usnesení, a dražbu odročil na dobu, kdy pomine zákaz provedení dražby movitých věcí. 

 
 

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

 

http://www.okdrazby.cz/
http://www.okdrazby.cz/


 
 V Zábřehu dne 18.11.2020 

 
Mgr. Marcel Kubis 

soudní exekutor 

 
Za správnost vyhotovení: 

Mgr. Bc. Vrána Pavel 

 

z pověření soudního exekutora 

Mgr. Marcela Kubise 

 
 

Usnesení se doručuje: 

− povinný 

− manžel povinného 

− oprávněný 

− orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána, kdy orgán obce dražební vyhlášku zveřejní způsobem v 

místě obvyklým 

− orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště, kdy orgán obce dražební vyhlášku zveřejní způsobem v 

místě obvyklým 

 
Poučení: 

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. Provozovatelem poštovních služeb je Česká pošta, s.p., 

organizační jednotka Postservis. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k 

písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu 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. 
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