
č.j. 024  EX 287/07-214 
 
 

UU  ss  nn  ee  ss  ee  nn  íí  
 

Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14,  
Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce, které vydal Okresní 
soud v Ostravě č.j. 91 Nc 10248/2007-11 dne 19.3.2007, podle exekučního titulu, kterým je směnečný 
platební rozkaz č.j. 3 Sm 359/2001-12, který vydal Krajský soud Ostrava dne 01.02.2002 a který se stal 
pravomocným dne 30.11.2002, směnečný platební rozkaz č.j. 3 Sm 360/2001-12, který vydal Krajský soud 
Ostrava dne 01.02.2002 a který se stal pravomocným dne 30.11.2002, směnečný platební rozkaz č.j. 3 Sm 
361/2001-12, který vydal Krajský soud Ostrava dne 01.02.2002 a který se stal pravomocným dne 
30.11.2002, směnečný platební rozkaz č.j. 3 Sm 362/2001-12, který vydal Krajský soud Ostrava dne 
01.02.2002 a který se stal pravomocným dne 30.11.2002, směnečný platební rozkaz č.j. 3 Sm 363/2001-12, 
který vydal Krajský soud Ostrava dne 01.02.2002 a který se stal pravomocným dne 30.11.2002, rozsudek č.j. 
30 Cm 59/2002-28, který vydal Krajský soud Ostrava dne 16.10.2002 a který se stal pravomocným dne 
30.11.2002, a to k návrhu 
 
oprávněného:  Ing. Roman Froněk, bytem Bohumínská 446/59, 71000, Slezská Ostrava, IČ 64992161, 

zast. Gabriela Kaprálková, Mgr., se sídlem Občanská 18, 71000, Ostrava-Slezská Ostrava 
proti  
povinnému:  Antonín Šputa, Ing., bytem Vrbka 44/11, 72526, Ostrava-Krásné Pole, nar.22.02.1950 

 
k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 401 333,30 Kč s příslušenstvím, které tvoří úrok 6,000% 
ročně z částky 80 000,00 Kč od 01.09.2000 do zaplacení, úrok 6,000% ročně z částky 80 000,00 Kč od 
01.08.2000 do zaplacení, úrok 6,000% ročně z částky 80 000,00 Kč od 01.01.2001 do zaplacení, úrok 
6,000% ročně z částky 80 000,00 Kč od 01.12.2000 do zaplacení, úrok 6,000% ročně z částky 80 000,00 Kč 
od 01.11.2000 do zaplacení, náklady předchozího řízení ve výši 19 900,00 Kč, náklady předchozího řízení ve 
výši 19 900,00 Kč, náklady předchozího řízení ve výši 19 900,00 Kč, náklady předchozího řízení ve výši     
19 900,00 Kč a náklady předchozího řízení ve výši 19 900,00 Kč, jakož i k vymožení povinnosti zaplatit 
náklady této exekuce, r o z h o d l   

 
 

t a k t o :  
 
 

Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku 
na nemovitostech: 
 

 
 
 

se nařizuje na den: 20.10.2011 v 9.40 hod.,  
do sídla Exekutorského úřadu v Ostravě - Mariánských Horách, na adrese Slévárenská 410/14. 

TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 11.7.2011
A JE VYKONATELNÉ DNE: 11.7.2011
Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 16.8.2011
               Podpis:



 
Počátek registrace účastníků k dražbě se stanovuje na 9.10 hod. Shora uvedený spoluvlastnický podíl bude 
dražen s příslušenstvím a součástmi najednou jako jeden dražební celek. 

 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 
Usnesením č.j. 024 EX 287/07-113 ze dne 12.11.2010 nařídil soudní exekutor dražbu výše uvedených 
nemovitostí, která byla usnesením soudního exekutora č.j. 024 EX 287/07-137 ze dne 3.12.2010 odročena 
z důvodu odvolání podílového spoluvlastníka nemovitostí. Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě č.j. 9 
Co 123/2011-181 ze dne 24.2.2011 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 9 Co 123/2011 ze 
dne 20.4.2011 a ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 9 Co 123/2011 ze dne 12.5.2011 bylo 
odvolání pravomocně odmítnuto. Soudní exekutor tak přistoupil k provedení dražebního jednání a tímto 
rozhodnutím stanoví dražební rok.  
 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení  n e n í  odvolání přípustné.  
 
 
Exekutorský úřad Ostrava 
dne 22.6.2011 

 
Otisk úředního razítka 

 
 Mgr. Pavla Fučíková 

soudní exekutor 
 



č.j. 024  EX 287/07-137 
 
 

UU  ss  nn  ee  ss  ee  nn  íí  
 

Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14,  
Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce, které vydal Okresní 
soud v Ostravě č.j. 91 Nc 10248/2007-11 dne 19.3.2007, podle exekučního titulu, kterým je směnečný 
platební rozkaz: č.j. 3 Sm 359/2001-12, který vydal Krajský soud Ostrava dne 01.02.2002 a který se stal 
pravomocným dne 30.11.2002, směnečný platební rozkaz: č.j. 3 Sm 360/2001-12, který vydal Krajský soud 
Ostrava dne 01.02.2002 a který se stal pravomocným dne 30.11.2002, směnečný platební rozkaz: č.j. 3 Sm 
361/2001-12, který vydal Krajský soud Ostrava dne 01.02.2002 a který se stal pravomocným dne 
30.11.2002, směnečný platební rozkaz: č.j. 3 Sm 362/2001-12, který vydal Krajský soud Ostrava dne 
01.02.2002 a který se stal pravomocným dne 30.11.2002, směnečný platební rozkaz: č.j. 3 Sm 363/2001-12, 
který vydal Krajský soud Ostrava dne 01.02.2002 a který se stal pravomocným dne 30.11.2002, rozsudek: 
č.j. 30 Cm 59/2002-28, který vydal Krajský soud Ostrava dne 16.10.2002 a který se stal pravomocným dne 
30.11.2002, a to k návrhu 
 
oprávněného:  Ing. Roman Froněk, bytem Bohumínská 446/59, 71000, Slezská Ostrava, IČ 64992161, 

zast. Gabriela Kaprálková, Mgr., sídlem Občanská 18, 71000, Ostrava-Slezská Ostrava 
proti  
povinnému:  Ing. Antonín Šputa, bytem Vrbka 44/11, 72526, Ostrava-Krásné Pole, nar. 22.02.1950 

 
k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 401 333,30 Kč s příslušenstvím, které tvoří úrok 6,000% 
ročně z částky 80 000,00 Kč od 01.09.2000 do zaplacení, úrok 6,000% ročně z částky 80 000,00 Kč od 
01.08.2000 do zaplacení, úrok 6,000% ročně z částky 80 000,00 Kč od 01.01.2001 do zaplacení, úrok 
6,000% ročně z částky 80 000,00 Kč od 01.12.2000 do zaplacení, úrok 6,000% ročně z částky 80 000,00 Kč 
od 01.11.2000 do zaplacení, náklady předchozího řízení ve výši 19 900,00 Kč, náklady předchozího řízení ve 
výši 19 900,00 Kč, náklady předchozího řízení ve výši 19 900,00 Kč, náklady předchozího řízení ve výši     
19 900,00 Kč a náklady předchozího řízení ve výši 19 900,00 Kč, jakož i k vymožení povinnosti zaplatit 
náklady této exekuce, r o z h o d l   
 

 
t a k t o :  

 
 

Dražební rok nařízený soudním exekutorem na den 16.12.2010 ve 13.00 hod., do sídla Exekutorského 

úřadu v Ostravě – Mariánských Horách, na adrese Slévárenská 410/14, jehož předmětem měla být dražba 

spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech: 

 

 
 

se    o d r o č u j e    na    n e u r č i t o.  

TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 13.12.2010
A JE VYKONATELNÉ DNE: 13.12.2010
Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 22.6.2011
               Podpis:



 
 

O d ů v o d n ě n í: 
 
Usnesením č.j. 024 EX 287/07-113 ze dne 12.11.2010 nařídil soudní exekutor dražbu výše uvedených 
nemovitostí. Proti usnesení soudního exekutora podal včas odvolání podílový spoluvlastník nemovitostí. 
S ohledem na tuto procesní závadu nelze do doby pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu o podání 
podílového spoluvlastníka dražbu provést, proto soudní exekutor rozhodl, jak uvedeno výše.   
 
 

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

 
Exekutorský úřad Ostrava 
dne 3.12.2010 

 
Otisk úředního razítka 

 
  Mgr. Pavla Fučíková 

soudní exekutor 
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