
Opravné usnesení 

                  číslo jednací: 164  EX 3243/20-106 
 

U S N E S E N Í  
 
Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad  Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 
Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k 
jejímu provedení č.j. 32 EXE 1287/2020-12, ze dne 30.09.2020, které vydal Okresní soud v Kroměříži, 
kterým byla nařízena exekuce na základě rozsudek č.j. 0 P 258/2019-57, který vydal Okresní soud v 
Kroměříži dne 05.02.2020 a který se stal pravomocným dne 24.02.2020 a vykonatelným dne 24.02.2020 
k uspokojení pohledávky oprávněného: nezl. Sofie Skácelová, zast.matkou Martinou Skácelovou, SNP 
3986/1, 76701, Kroměříž, nar.08.08.2013, zast. JUDr. Jarmila Maráková, advokátka, Velké náměstí 
112/61, 76701, Kroměříž,  
nezl. Sebastian Skácel, zast.matkou Martinou Skácelovou, SNP 3986/1, 76701, Kroměříž, 
nar.14.04.2017, zast. JUDr. Jarmila Maráková, advokátka, Velké náměstí 112/61, 76701, Kroměříž  
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši  ..........................................................53 550,00 Kč s příslušenstvím 
běžné výživné  pro nezl. Sofii 3 500,00 Kč měsíčně od 01.10.2020 do zaplacení 
běžné výživné pro nezl. Sebastiana 2 500,00 Kč měsíčně od 01.10.2020 do zaplacení 
náklady právního zastoupení v exekučním řízení .............................................................. 3 881,68 Kč 
náklady právního zastoupení v exekučním řízení .............................................................. 3 881,68 Kč 
předexekuční výzva ......................................................................................................... 2 335,30 Kč 
očekávané náklady exekuce..................................................................................................28 832,49 Kč 

jakož i k náhradě nákladů oprávněného v exekučním řízení a nákladů této exekuce proti povinnému: 
PAVEL SKÁCEL, Štěchovice 1327/1a, 76701, Kroměříž, nar. 21. 4. 1989, IČ 08523070  
 
r o z h o d  l    t a k t o: 
 

I. Dražební vyhláška č.j. 164 EX 3243/20-99 ze dne 16. 4. 2021,  kterou bylo rozhodnuto o 
nařízení dražebního jednání nemovitých věcí povinného se  opravuje v části B takto: 

 
„B. 
Označení nemovité věci a jejího příslušenství: 

 
v k.ú. Zdounky, obci Zdounky, okrese Kroměříž, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, ve společném jmění manželů. 
 
Předmětný pozemek se nachází v jižní zastavěné části obce Zdounky. Jedná se o travnatý 
pozemek nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o 
výměře 631 m2. Pozemek je na jižní straně ohraničený zděným domem a na východní a západní 
straně zpevněnou cestou. V době vyhotovení znaleckého posudku byl travnatý pozemek 
nevyužívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku par. č. 511/1, který je 
ve vlastnictví obce Zdounky. 
 
Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit. 
 
V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení individuální. 
 
Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. 
 
Věcná břemena nebyla zjištěna.“ 

 
         

II. V ostatních částech zůstává dražební vyhláška č.j. 164 EX 3243/20-99 nezměněna. 
 
 
 



Opravné usnesení 

                           O d ů v o d n ě n í 
       

Exekutor rozhodl shora označenou dražební vyhláškou o nařízení dražebního jednání. Jelikož došlo 
ke sloučení parcel, konkrétně parcela č. 523 a parcela č. 524, byla sloučena v parcelu č. 523, opravuje tímto 
soudní exekutor označení nemovitých věcí a jejího příslušenství u vydané dražební vyhlášky. 

 

V ostatních částech zůstává dražební vyhláška nezměněna. 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. 

 

V Olomouci dne 19.4.2021 
 

 
       otisk úředního razítka 

 
     Mgr. Jan Svoboda, v.r. 
           soudní exekutor 

vyřizuje: Jitka Piruchová 
za správnost:  
 
Doručuje se: 

a) oprávněný 
b) povinný 
c) manžel povinného 
d) osoby s předkupním právem, věcným právem, nájemním právem 
e) osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky 
f) osoby, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem 
g) finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc a v jehož obvodu má povinný své bydliště 
(k vyvěšení na úřední desce) 
h) obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc a v jehož obvodu má povinný své bydliště 
(k vyvěšení na úřední desce) 
i) orgán OSSZ 
j) zdravotní pojišťovna 
k) katastrální úřad, v jehož obvodu se nachází dražená nemovitá věc 
l) obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc (k vyvěšení 
na úřední desce) 
m) portál www.exdrazby.cz 
n) úřední deska exekutora 
 
 

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. Dle ust. §17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k písemné 
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená 
v el. podobě a podepsána podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat. 
 




