Č.j.: 148 EX 318/18-55

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. David Vybíral, LL.M., Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10,
160 00 Praha 6, Česká republika pověřený k provedení exekuce Okresním soudem Hodonín ze dne 23.07.2018,
pod č.j. 46 EXE 680/2018-68, dle rozsudku, Okresního soudu Hodonín č.j. 10 C 223/2014-94 ze dne 25.05.2015,
rozsudku Krajského soudu v Brně č.j.38 Co 249/2015-120 ze dne 20.10.2016 usnesení Nejvyšší soud ČR č.j.21 Cdo
1843/2017-180 ze dne 06.09.2017
na návrh oprávněného:

BTF Projekt, a.s.
se sídlem Opletalova 1535/4, Praha, IČ: 29035945,
práv. zast. advokátem Mgr. Petra Jirásková Málková, se sídlem Hradiště 96/6, Ústí Nad
Labem, PSČ: 400 01, IČ: 71465049

proti povinnému:

1/ Monika Oujezdská
bytem Na Pískách č.p. 873, Dubňany, RČ: 876121/…..,
práv. zast. advokátem JUDr. Jaromír Josef, advokát, se sídlem Velkomoravská 378/1,
Hodonín, PSČ: 695 01, IČ: 66207223;
2/ Dominika Oujezdská
bytem Husova č.p. 585, Dubňany, RČ: 935528/…..
rozhodl takto:

Dražební vyhláška č.j. 148 EX 318/18 – 41 vydaná soudním exekutorem Mgr. Davidem Vybíralem, LL.M.,
dne 13.12.2018 se v bodě VIII.doplňuje o poslední větu takto:
Prodejem nemovitostí v dražbě dojde k zániku uvedených věcných břemen.
V ostatním zůstává dražební vyhláška beze změn.
Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal dne 13.12.2018 dražební vyhlášku č.j. 148 EX 318/18-41, kterou bylo nařízeno
dražební jednání, kde předmětem dražby je nemovitost povinných:

V bodě VIII. této dražební vyhlášky je uvedeno, že na příslušném LV č.5277 pro katastrální území Dubňany
je zapsáno toto věcné břemeno užívání, které se vztahuje k dražené nemovitosti:

K tomuto věcnému břemeni exekutor nepřihlížel s ohledem na skutečnost, že na základě rozhodnutí soudu
byla darovací smlouva a dohoda o zřízení tohoto věcného břemene vůči výše uvedenému oprávněnému z
exekuce prohlášena za právně neúčinnou. Z toho vyplývá, že prodejem v dražbě v rámci exekučního řízení
vedeného na základě návrhu právě tohoto oprávněného zmíněné věcné břemeno zanikne. Aby však byla tato
skutečnost postavena najisto, exekutor doplnil dražební vyhlášku tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Praze dne 01.03.2019
_______________________
Mgr. David Vybíral, LL.M.
Soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Kateřina Felčárková

