
č.j. 024  EX 1094/05-151 
 
 
 

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 Novém Jičíně č.j. 53 Nc 1222/2005-13 dne 22.6.2005, podle exekučního titulu, kterým je rozsudek 
č.j. 14 C 282/2003-18, který vydal Okresní soud v Novém Jičíně dne 15.01.2004, a to k návrhu 
 
oprávněného:  Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., sídlem Vinohradská 180/1632, 13011, Praha 3, 

IČ 60197609 
proti  
povinné:  Martina Mičlová, bytem Jiráskova 962/31, 74101, Nový Jičín, nar.27.01.1979, zast. 

Miroslav Štěpán, advokát, bytem Valašská bystřice 132, 75627, Valašská Bystřice 
 
k vymožení povinnosti zaplatit pohledávku ve výši 134 311,10 Kč s úrokem z prodlení 18,000% ročně z 
částky 123 422,70 Kč od 30.06.2003 do zaplacení a náklady předchozího řízení ve výši 5 380,00 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 povinné o velikosti ¼ celku na 
nemovitostech: 
 

 
 
 

se nařizuje na den: 26.4.2012 v 11.00 hod.,  
do sídla Exekutorského úřadu v Ostravě - Mariánských Horách, na adrese Slévárenská 410/14. 

 
Počátek registrace účastníků k dražbě se stanovuje na 10.30 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 1094/05-49 ze dne 10.7.2009 nařídil soudní exekutor dražbu výše uvedených 
nemovitostí, která byla usnesením soudního exekutora č.j. 024 EX 1094/05-79 ze 18.8.2009 dne odročena 
z důvodu odvolání spoluvlastníka a nájemce nemovitostí. Rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě č.j. 9 Co 



321/2010-49 ze dne 10.5.2010 byla dražební vyhláška soudního exekutora potvrzena. 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 9.1.2012 

 
Otisk úředního razítka 

 
 Mgr. Pavla Fučíková 

soudní exekutor 
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