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značka oprávněného: 01/04818, 0151905798 
 
  
 
 
Z-2877/2020 
 

U S N E S E N Í  
 
 Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený 
provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Novém Jičíně dne 14.10.2004, č.j. 
53Nc1957/2004-5, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 
15.10.2003, č.j. 14C181/2003-37 vydal Okresní soud v Novém Jičíně k uspokojení pohledávky oprávněného: B2 Kapital 
Czech Republic s.r.o., Rybná 682/14, 11000 Praha Staré Město, IČO 04191536, zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, Na 
Florenci 2116/15, 11000 Praha 1-Nové Město, IČO 69258121, proti povinnému: Ladislav David, Náměstí Míru 53, 
33843 Mirošov Mirošov, nar. 26.6.1968, IČO 18735118, Roman Šmejkal, V Okálech 485, 19011 Praha Běchovice, nar. 
25.7.1997, IČO 07983859, Dominik Šmejkal, V Okálech 485, 19011 Praha Běchovice, nar. 22.9.1999, IČO 07466056, v 
částce 86 227,54 Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, 
 

r o z h o d l   t a k t o : 
 

  
Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 4333/04-176 ze dne 14.5.2020, kterou soudní exekutor rozhodl o provedení elektronické 
dražby nemovité věci, se doplňuje ve výroku II. takto: 
 
 
Předmětem dražby je následující spoluvlastnický podíl povinného na nemovitostech a jejich příslušenství: 
 
LV 1378 
 KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Nový Jičín 
 Okres: Nový Jičín 
 Obec: Hodslavice 
 Kod k.ú.: 640620 Hodslavice 

 Podíl: 1/12 Dominik Šmejkal 
 Pozemky: 
 Parcela Výměra m2 Druh pozemku 
 686 298 zastavěná plocha a nádvoří 
 Součástí je stavba: Hodslavice, č.p. 282, rod.dům  
 Stavba stojí na pozemku p.č.:   686 
 687 1158 zahrada 
 1748/43 1974 orná půda 

 
 

Odůvodnění: 
 

 Dle § 52 e.ř. nestanoví-li tento jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního 
řádu. Není–li stanoveno jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní 
předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.  
 Dle § 167 odst. 2 o.s.ř. není–li stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku. 
 Dle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku, kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné 
zjevné nesprávnosti. Týká – li se oprava výroku rozhodnutí nebo není – li možné provést opravu ve stejnopisech 
rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručuje účastníkům; jde – li o opravu výroku rozhodnutí, může 
odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné rozhodnutí nenabude právní moci.  
 Soudní exekutor tedy v souladu s  § 52 e.ř., § 167 odst. 2 o.s.ř. a § 164 o.s.ř. doplňuje dražební vyhlášku o 
provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. 203 Ex 4333/04-176 ze dne 14.5.2020  o jméno povinného Dominika 
Šmejkala u označení podílu na nemovitosti, kterého se dražba týká, když toto v dražební vyhlášce administrativním 
pochybením uvedeno nebylo. 
 

Naše č.j.: 
203 Ex 04333/04-178 
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Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. i) o.s.ř.). 
 
 
V Přerově, dne 20.5.2020 
 

Mgr. Karel Pásek, exekutorský kandidát 
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem 
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