
Č.j.: 137Ex 18965/09-114

Usnesení

Soudní  exekutor  JUDr.  Petr  Kocián,  Exekutorský  úřad  Brno-venkov,  pověřený  Okresním  soudem  ve  Vyškově 
provedením   exekuce na základě  usnesení  č.j.  9 Nc 1751/2009-6 ze dne ,  kterým byla nařízena exekuce dle 
směnečného platebního rozkazu č.j. 3 Sm 466/2008-4 ze dne 29.12.2008 vydaného Krajským soudem v Brně, který 
nabyl právní moci dne a je vykonatelný   ve věci uspokojení pohledávky

oprávněného: GORASAN COMPANY LIMITED
se sídlem Theklas Lysioti Street 35, Limassol, PSČ: 3030, IČ: 154597,
práv. zast. advokátem JUDr. Petr Matějka, advokát, se sídlem Lidická 23b, Brno, PSČ: 602 00, 
IČ: 66245320

(dále pouze oprávněný)

Proti

povinnému: Libor Janda,
bytem Tyršova 7/33, Ivanovice na Hané, PSČ: 683 23,  dat. nar.: 27.08.1972

(dále pouze povinný)

v částce, která se skládá z:
pohledávky ve výši 14.604,- Kč   
úroků z prodlení ve výši 6.587,90 Kč      
nákladů nalézacího řízení ve výši 10.990,- Kč  
směnečné odměny ve výši 49,- Kč    
předběžných nákladů exekuce ve výši 30.103,- Kč 

rozhodl
takto:

I. Další dražební jednání se nařizuje na den 05.06.2014 v 10:00:00 hod. 

II.  Dražební  jednání se koná  elektronicky  prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního 
serveru:           

http://drazby.exekutorbrno.cz/

Zahájení elektronického dražebního jednání dne 05.06.2014 v 10:00:00 hod.

Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v posledních 
pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí 
podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další 
podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo 
učiněno další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí Bezprostředně po ukončení dražby 
exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání. Ukončení elektronické dražby dne 05.06.2014 v 10:30:00 
hod. Časy zahájení dražby, ukončení dražby a časy příhozů se řídí systémovým časem dražebního serveru.

III. Předmětem dražby je

a) id. 1/3 nemovitých věcí:



b) id. 1/3 nemovitých věcí:

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

V Brně dne 16.04.2014

JUDr. Petr Kocián
Soudní exekutor
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