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 č.j. 009  EX 457/13-693 

 
U S N E S E N Í  

 
Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Bohunická 728/24a, 
619 00 Brno, který  vede exekuční  řízení  na základě pověření  ČR -  Okresní  soud v Uherském Hradišti,  č.j.  12 
EXE 92/2013-23, ze dne 30.05.2013, které bylo vydáno na základě návrhu oprávněného a Směnečný platební 
rozkaz č.j. 42 Cm 359/2012-15, který vydal Krajský soud v Brně dne 06.12.2012 a který se stal pravomocným 
dne 12.01.2013 a vykonatelným dne 12.01.2013 k uspokojení pohledávky oprávněného: Československá 
obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 15057, Praha 5, IČ 00001350 proti povinnému: METALAN AC s.r.o., 
Tř. Maršála Malinovského 884, 68601, Uherské Hradiště, IČ 25550331,  
ALŽBĚTA ČEVELOVÁ, Nerudova 1528, 68603, Staré Město, nar.18.12.1957,  
JOSEF ČEVELA, Nerudova 1528, 68603, Staré Město, nar.26.11.1956 za účasti manžela povinného:  ve výši 
1 922 765,00 Kč s příslušenstvím, jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této 
exekuce, rozhodl  
 

t a k t o : 
 

I. Dražební rok nemovitých věcí: 
 
 pozemků p.č. 1522/1 orná půda, p.č. 1522/7 orná půda, p.č. 1522/9 orná půda a p.č. 3315 orná 
půda, to vše ve vlastnictví povinného Josefa Čevely zapsané v katastru nemovitosti u Katastrálního 
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro obec a katastrální území 
Zlechov, na listu vlastnictví č. 857 

 
 nařízený na den 7.8.2019 usnesením č.j. 009 EX 457/13-506 ze dne 25.6.2019 se odročuje na 

neurčito. 
 
 

Odůvodnění: 
 

Dne 7.8.2019 vydal soudní exekutor dražební vyhlášku č.j. 009 EX 457/13-506, kterou nařídil dražbu 
nemovitých věcí ve vlastnictví povinného č. 3 - pozemků p.č. 1522/1 orná půda, p.č. 1522/7 orná půda, p.č. 
1522/9 orná půda a  p.č.  3315 orná půda,  zapsaných v katastru nemovitosti  u  Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro obec a katastrální území Zlechov, na listu vlastnictví č. 857. 
 
Jelikož se dne 31.07.2019 konalo další dražební jednání nemovitých věcí ve vlastnictví povinných, při kterém 
kterého byl učiněn příklep vydražiteli s nejvyšším podáním, které převyšuje vymáhanou povinnost v tomto řízení 
a předpokládané náklady exekuce, a lze předpokládat, že tyto budou v rámci rozvrhu podstaty plně uspokojeny, 
rozhodl soudní exekutor o odročení shora uvedeného dražebního roku na neurčito z důvodu jeho nadbytečnosti. 
 
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

 

V Brně dne 1.8.2019  
 

_________________________ 
Mgr. Petr Prachař 

exekutorský kandidát 
Exekutorský úřad Brno-město 

zástupce Mgr. Ing. Josefa Cingroše 
soudního exekutora 

 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Petra Geršlová  
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Rozdělovník:  
1) oprávněnému a povinnému (manželce povinného) 
2) těm, kteří do řízení přistoupili jako další oprávnění  
3) osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi známo, že mají k nemovitosti předkupní právo nebo zástavní 

právo, kterým se doručuje usnesení podle § 336a o.s.ř.  
4) osobám, které již přihlásili své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za 

povinným a příslušnými listinami je prokázaly 
5) finančnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitost 
6) finančnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání) 
7) obecnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitost + žádáme o vyvěšení usnesení nebo jeho 

podstatného obsahu způsobem v místě obvyklém 
8) obecnímu úřadu, v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání) 
9) těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na 

úrazové pojištění a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
10) příslušnému katastrálnímu úřadu + žádáme o vyvěšení usnesení nebo jeho podstatného obsahu na 
úřední desce  

11) obecnímu úřadu s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost 
 
 
Poučení: Pokud Vám tato písemnost byla doručena bez podpisu a otisku razítka, byla vyhotovena provozovatelem poštovních služeb a je 
platná. Na Vaši písemnou žádost ji zašleme na elektronickou adresu uvedenou v žádosti v elektronické podobě s platným el. podpisem nebo ji 
obdržíte v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat. 
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