Č.j.: 137Ex 2583/20-101

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pověřený vedením exekuce na základě pověření,
č.j. 53 EXE 636/2020-22 ze dne 01.04.2020, které vydal Okresní soud v Břeclavi, kterým byla nařízena exekuce dle
směnečného platebního rozkazu č.j. 55Cm 143/2017-32 ze dne 20.11.2017 vydaného Městským soudem v Praze, ve
věci uspokojení pohledávky
oprávněného:

Proti
povinnému:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
se sídlem Želetavská 1525/1, Praha, PSČ: 140 00, IČ: 64948242
(dále pouze oprávněný)
Ashok Kumar Aggarwal,
bytem Zahradní č.p. 1341, Pohořelice, PSČ: 691 23, IČ: 68109776, dat. nar.: 09.12.1970,
práv. zast. advokátem Mgr. Pavel Kopa, advokát, se sídlem Hlinky 57/142a, Brno, PSČ: 603 00,
IČ: 71448098
(dále pouze povinný)

rozhodl
takto:
I.

Číslo účtu bankovního účtu pro složení dražební jistoty pro dražbu nemovitých věcí konanou dne 31.03.2022

v 10:00:00 hod. na základě dražební vyhlášky č.j. 137Ex 2583/20-100 ze dne 15.02.2022 se v souladu s ust. § 336h
o.s.ř., se stanovuje nově tak, že zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit dražební jistotu před

303865204/0300,
vedeného u Československá obchodní banka, a. s., pod variabilním symbolem
zahájením elektronické dražby bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora č.ú.

666708 nebo v hotovosti do pokladny exekutora (v pokladních hodinách soudního exekutora, které jsou zveřejněny
na informační tabuli soudního exekutora a na webových stránkách http://www.exekutorbrno.cz/cz/uredni-hodiny/).
Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem s uvedením specifického symbolu, do kterého
dražitelé uvedou buď rodné číslo (v případě fyzických osob) nebo IČ (v případě právnických osob). K jistotě
zaplacené bezhotovostní platbou na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bude-li do zahájení dražby
zjištěno, že byla připsána na účet soudního exekutora. Do elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé, kteří
zaplatí dražební jistotu. Dražitelé se upozorňují, aby skládali dražební jistotu na účet soudního exekutora
v dostatečném předstihu, aby nedošlo k případným nesrovnalostem v rámci bankovních převodů. Výše příhozu bude
uvedena v elektronickém systému dražeb u příslušné dražby.
II.
Tímto usnesením se nově stanovuje číslo účtu pro složení jistoty uvedené ve druhé věte výroku V.
dražební vyhlášky č.j. 137Ex 2583/20-100 ze dne 15.02.2022.
III.
K již složeným jistotám na účet Sberbank a.s. do dne vydání tohoto usnesení včetně se bude
přihlížet.
Toto usnesení dle ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje odůvodnění.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení nelze podat odvolání.

V Brně dne 28.02.2022
JUDr. Petr Kocián
Soudní exekutor
_________________________________________________________________________________________________________
Není – li tato písemnost opatřena otiskem úředního razítka a podpisem, jedná se o písemnost, která je doručována prostřednictvím
služby PostServis a tato je platná i bez těchto náležitostí. (ust. §17, odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky – kancelářský řád) Dle ust. § 17b stav. předpisu EKČR - kanc. 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
podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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