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Č.j. 018 EX 03641/17-081 

Č.j.: 9 EXE 1234/2017-23 

 
 

Usnesení 
 
Soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, 796 01 Prostějov, pověřený 
provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Blansku ze dne 09.06.2017, č.j. 9 EXE 1234/2017-23, 
doložka právní moci dne 31.08.2017, v exekuční věci oprávněného: 
 
 KANTE ZK s.r.o., Kout na Šumavě 320, PSČ 345 02, Kout na Šumavě, IČ: 25206044, práv. zast. JUDr. Jana 
Kopáčková, advokát se sídlem Msgre. B. Staška čp.62, 344 01 Domažlice - Hořejší Předměstí 
 
proti povinné: 
 
Andrea Straková, bytem Žďár čp.153, Žďár 679 02,  IČ: 67046614, nar. 19.4.1970 , práv. zast. Mgr. Jan Nedoma, 
advokát se sídlem Nový Malín 426, 788 03 Nový Malín 426 - Nový Malín 
 
pro peněžité plnění s příslušenstvím a pro náklady exekuce 
 

t a k t o: 
 
I. První elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III. bude zahájena dne 20.8.2020 ve 12,20hod.  na 

dražebním portálu 

www.drazby-exekutori.cz 

 

II. Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 20.8.2020 ve 12,40hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí 
podání (§336i odst. 4 o.s.ř.); Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno 
podání, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání, 
nebude-li učiněno další podání. Mezi posledním nejvyšším podáním a oznámením, že do konce dražby zbývá pět minut, 
je nastavena prodleva patnácti vteřin. V takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud 
dražitelé činí podání. Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli 
zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání. 

 

III. Předmětem dražby jsou nemovité věci: 
 

 

IV. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky ze dne 8.6.2018 se nemění 

 

www.drazby-exekutori.cz


Odůvodnění: 
 

Pověřená soudní exekutorka vydala dne 8.6.2018 dražební vyhlášku č.j. 018 EX 3641/17-047, kterou nařídila 

dražební jednání k prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví povinné k úhradě jejich závazků. 

Před dražebním jednáním byl doručen návrh na odklad a zastavení exekuce, který byl předložen exekučnímu 

soudu. Exekuční soud a následně i odvolací soud návrh na zastavení a odklad exekuce pravomocně zamítly. 

Tímto pravomocným rozhodnutím zanikla překážka v řízení a soudní exekutor nařídil nové dražební jednání. 

Poučení: proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek. 

 
Prostějov, 15.07.2020 
 

Mgr. Lenka Černošková v.r. 
soudní exekutor 

Za správnost vyhotovení: JUDr. Evžen Glac, 
z pověření soudního exekutora 
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