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Č.j. 018 EX 05751/18-051 

Č.j.: 7 EXE 4890/2018-24 

 
 

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 Lounech ze dne 23.01.2019, č.j. 7 EXE 4890/2018-24, 
doložka právní moci dne 14.06.2019, v exekuční věci oprávněného: 
 
 JEŘÁBEK LEKVA s.r.o., Pávovská 5199, PSČ 586 01, Jihlava, IČ: 26266041, práv. zast. Mgr. Petr Břečka, advokát 
se sídlem Chlumova čp. 1436 / čo. 3, 586 01 Jihlava 
 
proti povinnému: 
 
Václav Kozlovský, bytem Husova čp. 2645, Žatec 438 01,  IČ: 72627956, RČ: 76-11-17/2734  
 
pro 4 240 000,00 Kč s příslušenstvím a pro náklady exekuce 
 

t a k t o: 
 

 
  
I. První elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III. bude zahájena dne 12.11.2020 ve 09,30 
hod. na dražebním portálu  

www.drazby-exekutori.cz  
 
II. Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 12.11.2020 v 09,45hod. 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 21.4.2020 č.j. 018 EX 5751/18-041 se nemění 

 
 
 



 
 
 

Odůvodnění: 
 
 
Dražební vyhláškou ze dne 21.4.2020 č.j. 018 EX 5751/18-041 bylo na den 28.5.2020 nařízeno dražební jednání. Na 
návrh oprávněného bylo dražební jednání odročeno neboť oprávněný měl za to, že povinný se dohodne na úhradě 
pohledávky. 
Dne 23.9.2020 sdělil oprávněný soudnímu exekutorovi, že k dohodě nedošlo a žádá o pokračování v dražebním 
jednání. 
 
Soudní exekutor stanovil nový termín dražebního jednání. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky zůstávají v platnosti 

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné 

 
Prostějov, 01.10.2020 
 

Mgr. Lenka Černošková v.r. 
soudní exekutor 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vede-li se ve věci elektronický spis a exekutor vyhotovuje listinné stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti exekutora prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, předá je exekutor v elektronické podobě tomuto provozovateli, který v souladu s uzavřenou smlouvou vyhotoví 

jejich listinnou podobu a doručí je; autorizovanou konverzi přitom provozovatel poštovních služeb neprovádí. Předávání a vyhotovování se 

provádí automatizovaným způsobem, který vylučuje lidský zásah nad míru nezbytně nutnou. 

 


