
  

značka oprávněného: 3523350252, 

 
               

 
 

 

 

 

 

U S N E S E NÍ  
 

Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený 

provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud Plzeň-jih dne 30.6.2011, č.j. 8EXE2391/2011-13, 

kterým(i) byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozhodčí nález  ze dne 19.1.2010, 

č.j. 80/10 vydal Ing. Martina Proksová (rozhodce) k uspokojení pohledávky oprávněného: T&C DOMOV s.r.o. (dříve 

Komerční obchodní a úvěrní společnost DOMOV s.r.o.), Chudčická 1351/17, 63500 Brno, IČO 27124339, zast. Mgr. 

Martina Suchomelová, advokát, Křižíkova 70b, 61200 Brno, IČO 66244820, proti povinnému: Monika Pojerová, 

Němčičky 340, 33701 Rokycany Plzeňské Předměstí, nar. 30.5.1965, zast. JUDr. Lumír Vaculík, advokát, Gen. 

Rakovčíka 40, 75002 Přerov, IČO 14621169, vydává toto 

 

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DRAŽEBNÍHO ROKU 

o provedení elektronické dražby  

 
I. 

 
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:   

www.okdrazby.cz  
 

Obhlídka dražených nemovitostí se uskuteční dne 25.6.2013 v 15:30 hod. na místě samém Kasejovice č.p. 265, 

Kasejovice, okres Plzeň-jih, a to pouze pro předem zaregistrované zájemce. Registraci k obhlídce lze provést na webu 

www.exekuce.cz v sekci Dražby nemovitostí a to vždy u konkrétní vybrané nemovitosti. V případě, že se na obhlídku 

nezaregistruje žádný zájemce, obhlídka se neuskuteční!  Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné. 
 

Zahájení elektronické dražby: dne 3.7.2013 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání). 

 

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 3.7.2013 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 

336i odst. 4 zákona 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 

další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí. 

 
Předmětem dražby jsou následující nemovitosti povinného a jejich příslušenství: 

 
LV 1126 

 KÚ pro Plzeňský kraj, KP Nepomuk 

 Okres: Plzeň-jih 
 Obec: Kasejovice 

 Kod k.ú.: 664308 Kasejovice 

 Podíl: 1/1 
 Pozemky: 
 Parcela Výměra m2 Druh pozemku 

 St. 341 (KN) 153 zastavěná plocha a nádvoří 

 Budovy: 
 Část obce, č. budovy Způsob využití Na parcele 

 č.p. 265 Rod. dům St. 341 

  

O d ů v o d n ě n í : 
 

Usnesením – dražební vyhláškou - 103 Ex 29464/11-48, které vydal soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána dne 

14.5.2012, byla nařízena dražba nemovitostí. Na základě usnesení o odročení dražebního jednání ze dne 17.7.2012, č.j. 

103 Ex 29464/11-64, byla předmětná dražba odročena na neurčito. Vzhledem k tomu, že odpadla překážka k nařízení 

dražebního jednání, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

Exekutorský úřad Přerov 

soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána  750 00  Přerov, Komenského 38 

tel: 581 216 030 fax: 581 738 020 

e-mail: urad@exekuce.cz  internet: www.exekuce.cz  ID datové schránky: dzsg873 

Pro platby povinných (dlužníků)  ČSOB   č.ú. 175 236 496 / 0300  var. symbol: 2946411 

 

Naše č.j.: 

103 Ex 29464/11-86 
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http://www.okdrazby.cz/
http://www.exekuce.cz/


  

 

 

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

 

 

V Přerově, dne 20.5.2013 

 

Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát 
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou 
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