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U  S  N  E  S  E  N  Í  
 
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený 

provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Olomouci dne 9.8.2017, č.j. 51EXE4587/2017-43, 
kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne 21.11.2012, č.j. 
56Co687/2012-281 vydal Krajský soud v Ostravě k uspokojení pohledávky oprávněného: Kaya Savaskan (nezletilý), 
Hostkovice E4, 78357 Tršice Hostkovice, nar. 20.12.2010, zast. Petra Zindler (dříve Savaskan), Hostkovice E4, 78357 
Tršice Hostkovice, nar. 5.3.1982, zast. Mgr. Marcela Horáková, advokát, Riegrova 376/12, 77900 Olomouc Olomouc, 
IČO 65910656, proti povinnému: Mehmet Celal Savaşkan, Tršice 351, 78357 Tršice Tršice, nar. 18.11.1977, zast. JUDr. 
Maria Jansová, advokát (opatrovník), Ostružnická 331/18, 77900 Olomouc Olomouc, IČO 66213568, v částce 68 300,00 
Kč s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává toto 

 

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DRAŽEBNÍHO ROKU 
o provedení elektronické dražby  

 
I. 

 
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:   

www.okdrazby.cz  
 
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné. 
 
Zahájení elektronické dražby: dne 3.2.2021 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání). 
 
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 3.2.2021 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 
336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - 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. 
 
 
Předmětem dražby jsou následující nemovité věci povinného a jejich příslušenství: 
 
 
LV 597 
 KÚ pro Olomoucký kraj, KP Olomouc 
 Okres: Olomouc 
 Obec: Velký Týnec 
 Kod k.ú.: 779784 Velký Týnec 

 Podíl: 1/1 
 Pozemky: 
 Parcela Výměra m2 Druh pozemku 
 1650 304 zahrada 
 
Příslušenství nemovité věci, kterého se exekuce týká: není.  

  
 
 
 

Naše č.j.: 
203 Ex 31182/17-107 
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http://www.okdrazby.cz/


O d ů v o d n ě n í : 
 

Usnesením – dražební vyhláškou - 203 Ex 31182/17-44, které vydal soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha dne 
6.3.2018, byla nařízena dražba nemovitostí povinného. Na základě usnesení o odročení dražebního jednání ze dne 
2.5.2018, č.j. 203 Ex 31182/17-47, byla předmětná dražba odročena na neurčito. Vzhledem k tomu, že odpadla 
překážka k nařízení dražebního jednání, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

 
 
P o u č e n í :  Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.  
 
 
V Přerově, dne 18.11.2020 
 

Mgr. Pavel Ščučinský, exekutorský kandidát 
pověřen JUDr. Lukášem Jíchou, soudním exekutorem 
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