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č.j.: 176 EX 03927/13-495 

 

Usnesení 
 

Soudní exekutor JUDr. Josef Lavička, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 

02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu ve Frýdku-

Místku ze dne 30.10.2013, č.j. 29 EXE 5624/2013 -14, podle vykonatelného rozhodnutí: 

Notářský zápis Mgr. Adély Gabányiové, notářky, ze dne 16.09.2013, č.j. NZ 203/2013, N 

223/2013, ve věci oprávněného: Ing. Luboš Zýka, nar. 11.03.1961, bytem Vítězná 66, 360 

01 Karlovy Vary - Drahovice, právní zástupce Mgr. Robert Plicka advokát se sídlem 

Národní 58, 110 00 Praha proti povinnému: Radim Bača, IČ: 62349295, nar. 25.03.1970, 

bytem Palkovice 119, 739 41 Palkovice, právní zástupce Mgr. Pavel Szkandera advokát se 

sídlem Svatoplukova 1209, 738 01 Frýdek-Místek, k uspokojení peněžité pohledávky 

oprávněného, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, 

 

 

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

 

 

I. Dražba nemovitých věcí uvedených ve výroku II. dražební vyhlášky č.j. 176 EX 

03927/13-464 ze dne 09.12.2021, nařízená na den 26.01.2022 v 11:00 hod. 

prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu 

http://www.okdrazby.cz,  s e    o d r o č u j e    n a    n e u r č i t o. 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

Usnesením č.j. 176 EX 03927/13-464 ze dne 09.12.2021 byla nařízena dražba nemovitých 

věcí na den 26.01.2022 v 11:00 hodin. Předmětem dražby jsou nemovité věci: 

 

- pozemek parcelní číslo 2708/4 o výměře 692 m2, druh: trvalý travní porost 

- pozemek parcelní číslo 2708/5 o výměře 1 161 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 2710/3 o výměře 8 192 m2, druh: trvalý travní porost, jehož  

  součástí jsou dvě stavby bez čp/če nezapsané v katastru nemovitostí 

- pozemek parcelní číslo 2710/5 o výměře 229 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří,  

  jehož součástí je stavba čp. 769, zem. stav. 

- pozemek parcelní číslo 2711 o výměře 785 m2, druh ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 2713 o výměře 495 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 2714/1 o výměře 12 767 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 2715 o výměře 160 m2, druh: zastavěná plocha a nádvoří 

- pozemek parcelní číslo 2717 o výměře 10 646 m2, druh: trvalý travní porost 

- pozemek parcelní číslo 2718/1 o výměře 103 945 m2, druh: lesní pozemek 

- pozemek parcelní číslo 2718/4 o výměře 66 m2, druh: lesní pozemek 

- pozemek parcelní číslo 2718/6 o výměře 123 m2, druh: lesní pozemek 

- pozemek parcelní číslo 2718/8 o výměře 30 m2, druh: lesní pozemek 

- pozemek parcelní číslo 2719/3 o výměře 266 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 2719/4 o výměře 175 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 2719/6 o výměře 116 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 2805/6 o výměře 6 519 m2, druh: lesní pozemek 

- pozemek parcelní číslo 2861/9 o výměře 321 m2, druh: lesní pozemek 

- pozemek parcelní číslo 3101/9 o výměře 32 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 3101/10 o výměře 589 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 3101/11 o výměře 77 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 3101/12 o výměře 531 m2, druh: ostatní plocha  

- pozemek parcelní číslo 3101/13 o výměře 1 206 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 3101/16 o výměře 51 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 3101/17 o výměře 743 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 3101/19 o výměře 302 m2, druh: ostatní plocha 

- pozemek parcelní číslo 3101/20 o výměře 51 m2, druh: ostatní plocha 

 

 

http://www.okdrazby.cz/


Dne 25.01.2022 bylo na návrh povinného zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka 

Radima Bači, nar. 25.03.1970, bytem Palkovice 119, 739 41 Palkovice, vedené u Krajského 
soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS14INS1198/2022.  
 

 

S ohledem na průběh exekučního řízení soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve 

výrokové části tohoto usnesení. 

 

 

 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) 

o.s.ř.). 

 

U p o z o r n ě n í : Ve smyslu ust. § 336c odst. 3 OSŘ obecní úřad, v jehož obvodu je 

věc nemovitá, vyhlášku (usnesení o stanovení jiného termínu dražby nebo odročení 

dražby) nebo její podstatný obsah uveřejní způsobem v místě obvyklým, příslušný 

katastrální úřad vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejní na své úřední desce.  

 

 

 

 

 

 

 V Chebu dne 26.01.2022 

 

JUDr. Josef Lavička, v.r. 

soudní exekutor 

 

Za správnost vyhotovení: Milada Maxová 

 
  

„otisk úředního razítka“ 
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