EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 10
Mgr. Bednář Richard, soudní exekutor, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská)
tel.: 272 101 211, email: info@exekuce.com, IČ: 66241146, http://www.exekuce.com

č. j. 003 EX 3065/14-188

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě 1525/2, Praha
10, pověřený k vedení exekuce na návrh oprávněného Ćuk Milorad, bytem Pernerova 392/12, Praha,
dat. nar.: 20.03.1947, práv. zast. advokátem Růžička Petr, Mgr., advokát, se sídlem Belgická 38, Praha,
PSČ: 120 00, IČ: 71333967 proti povinnému Přikryl Tomáš, bytem Ptení č.p. 220, Ptení, IČ: 72360283,
nar. 09.07.1970, za účasti manželky povinného Přikrylová Eva, nar. 18.06.1973, v pověření k provedení
exekuce vydaném Okresním soudem v Prostějově ze dne 20.10.2014 č.j. 24EXE1926/2014-11, podle
vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Prostějově, č.j. 4C6/2014 ze dne 23.06.2014, kterým byla
nařízena exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného rozhodl
takto:
I.

Termín elektronické dražby nařízené usnesením č.j. 003 EX 3065/14-81,
odročené usnesením č.j. 003 EX 3065/14-129, č.j. 003 EX 3065/14-139 a č.j.
003 EX 3065/14-157, se stanovuje na den 05.06.2018 od 10:00:00 hodin.
Dražba bude zahájena v 10.00 hodin a bude trvat nejméně do 12.00 hodin.

II.

Dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb, na internetové
adrese: www.e-drazby.cz

III.

V ostatním zůstává dražební vyhláška č.j. 003 EX 3065/14-81 nezměněna.

IV.

Předmětem dražby jsou nemovité věci v SJM povinného:

a to se všemi součástmi a příslušenstvím a jsou draženy jako jeden celek.
V.

Nejnižší podání se stanovuje ve výši dvou třetin výsledné ceny, tj. 1,400.000,- Kč.

VI.

Výši jistoty stanovuje soudní exekutor v částce 100.000,- Kč.

Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti do
pokladny Exekutorského úřadu Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, nebo na účet soudního exekutora
č. ú. 4200222730/6800, variabilní symbol 306514, vedeného u Sberbank CZ, a.s. Dále musí být
platba provedena pod specifickým symbolem, za který slouží ID vydražitele. K platbě na účet
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soudního exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, jestliže dojde na účet soudního exekutora nejdéle 1 den
před zahájením dražebního jednání.
Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal dne 27.6.2016 dražební vyhlášku č.j. 003 EX 3065/14-81, kterou stanovil termín
dražebního jednání. Nařízené dražební jednání bylo následně usneseními č.j. 003 EX 3065/14-129, č.j.
003 EX 3065/14-139 a č.j. 003 EX 3065/14-157 odročeno na neurčito, pro zahájené insolvenční řízení
vedené proti povinnému. Všechna insolvenční řízení vedená na majetek povinného byla zastavena,
odpadla tak překážka provedení exekuce. Exekuce nebyla rovněž do dnešního dne uhrazena.
Soudním exekutorem tak byl stanoven termín dražby, na den 05.06.2018 od 10.00 hodin, zároveň byly
uvedeny podstatné části dražební vyhlášky č.j. 003 EX 3065/14-81.
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
(§ 202 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu)
V případě doručení tohoto elektronického dokumentu ve formě listinného stejnopisu vyhotoveného za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, Vám bude na základě Vaší písemné žádosti tento dokument
zaslán v elektronické podobě elektronickou poštou, na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo
předán v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Praze 10 dne 27.04.2018
Mgr. Richard Bednář, v.r.
soudní exekutor
- otisk úředního razítka –
Za správnost:
Mgr. Martin Zlatuška
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem

