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U S N E S E N Í

JUDr.  Igor  Olma,  soudní  exekutor  Exekutorského  úřadu  Svitavy,  nám.  Míru  53/59,  568  02  Svitavy, 
pověřený provedením exekuce  Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou dne  18.10.2017, č.j.  18 EXE 
1056/2017-9, podle pravomocného a vykonatelného platebního výměru OSSZ Rychnov nad Kněžnou ze dne 
05.06.2015, č.j. 46006/130/8014/5.6.2015/135/AL k uspokojení pohledávky oprávněného OSSZ Rychnov 
nad Kněžnou, se sídlem Štemberkova 1433, Rychnov nad Kněžnou, PSČ: 516 01, IČ: 00006963
proti povinnému Tomáš Hendrych, bytem Velká Čermná č.p. 6, Čermná Nad Orlicí, PSČ: 517 25, IČ: 
14522012,  dat. nar.: 21.11.1969
ve výši 33.131,- Kč s příslušenstvím,
vydává

u s n e s e n í   o   s t a n o v e n í   d a t a   d r a ž b y

I. Dražební  jednání  nařízené  usnesením o  nařízení  elektronické  dražby  (dražební  vyhláškou) 
vydané  JUDr.  Igorem  Olmou,  soudním  exekutorem  Exekutorského  úřadu  Svitavy  dne 
24.05.2019, č.j. 111EX 3770/17-38 se koná dne 24.09.2019 v 10:00:00 hodin.  

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

http:// www.drazby-exekuce-online.cz

Zahájení dražby dne   24.09.2019   v   10:00:00   hodin    

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 činěno 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. V případě, že dražitelé neučiní ani nejnižší podání, bude elektronická dražba 
ukončena dne 24.09.2019 v 10:30:00 hodin.

III. Předmětem dražby jsou nemovitosti:



Příslušenství nemovitosti, kterého  se exekuce týká:
- bez příslušenství

O d ů v o d n ě n í :

JUDr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, vydal dne 24.05.2019 usnesení o nařízení 
elektronické dražby (dražební vyhlášku), č.j.  111EX 3770/17-38. Dražební jednání bylo nařízeno na den 
16.07.2019  ve  12:00:00  hodin.  Z důvodu  administrativnětechnického  pochybení  bylo  dražební  jednání 
zrušeno. Z tohoto důvodu rozhodl soudní exekutor tak, jak je ve výroku tohoto usnesení výše uvedeno a 
nařídil termín dražby. V ostatním zůstává dražební vyhláška beze změny.

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení n e n í  přípustné odvolání (§ 336c odst. 5 o.s.ř.).

Ve Svitavách dne 17.07.2019
  
                                                                                                  JUDr. Igor Olma v.r.
                                                                                                       soudní exekutor    

za správnost vyhotovení:
Petra Přikrylová
pověřená soudním exekutorem

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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