č. j.: 167 EX 2800/09-473

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6,
pověřený provedením exekuce usnesením č. j. 18 Nc 9282/2009-10 ze dne 7.7.2009, které vydal Okresní
soud v Hradci Králové na základě vykonatelného rozhodnutí - Platební rozkaz č.j. 14 C 52/2009-25, který
vydal Okresní soud v Hradci Králové dne 17.03.2009 a který se stal pravomocným dne 17.03.2009 a
vykonatelným dne 17.03.2009, ve věci exekuce oprávněného: ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, 14053,
Praha 4, IČ 27232433, zast. JUDr. Petr Pečený, advokát, Purkyňova 74/2, 11000, Praha 1, proti povinnému:
ROSTISLAV PAŘÍZEK, Smržov 63, 50303, Smržov, nar.23.03.1963, IČ 45554790, pro pohledávku 1
547,50 Kč s příslušenstvím, rozhodl v souladu s ustanovením § 52 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „EŘ“),
t a k t o:
I.

Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č. j. 167 EX 2800/09-198, kterou vydal
dne 29.6.2016 soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, s e o d r o č u j e na 15.09.2016 v 09:00
hod. Dražba bude zahájena dne 15.09.2016 v 09:00 hodin na dražebním portálu
www.drazby-exekutori.cz.

II.

III.

Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 15.09.2016 v 09:20 hodin. Dražba se však
koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po
uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. V takovém
případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí podání. Podání
se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno, tzn. podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.
V ostatních bodech zůstává dražební vyhláška beze změny.
Odůvodnění:

Usnesením č. j. 18 Nc 9282/2009-10 ze dne 7.7.2009, které vydal Okresní soud v Hradci Králové, na
základě vykonatelného rozhodnutí - Platební rozkaz č.j. 14 C 52/2009-25, který vydal Okresní soud v Hradci
Králové dne 17.03.2009 a který se stal pravomocným dne 17.03.2009 a vykonatelným dne 17.03.2009, byla
nařízena exekuce na majetek povinného a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko,
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6.
Dražební vyhláškou soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka ze dne 29.06.2016, č. j. 167 EX
2800/09-198, byla nařízena dražba nemovitých věcí ve vlastnictví povinného (podíl ve výši id. ½) zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště a okres: Hradec Králové, obec:
Lejšovka, katastrální území: 679887 Lejšovka a LV: 70, a to pozemek parc. č. 346/3. Vzhledem k tomu, že
nebyly splněny zákonné podmínky pro konání dražby, byl soudní exekutor nucen dražební jednání odročit.
Soudní exekutor žádá ve smyslu § 336c odst. 3 OSŘ příslušný exekuční soud, katastrální úřad a obecní
úřad, v jehož obvodu jsou nemovité věci, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své
úřední desce.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Praze dne 8.8.2016
Otisk úředního razítka
JUDr. Edvard Kubečka, v.r.
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Igorem Ivankem

Za správnost vyhotovení:
JUDr. Edvard Kubečka
č.j. opráv.: 14 C 52/2009-25

Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. § 48 odst. 4 o.s.ř.). K písemné
žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu
uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat. (ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu).
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