Č.j.: 148 EX 701/77-21

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. David Vybíral, LL.M., Exekutorský úřad Praha 6, se sídlem Vítězné náměstí 829/10,
160 00 Praha 6, Česká republika je jako dražebník oprávněný dle ust. § 286 odst.1 písm.d) zák.č. 182/2006 Sb. ve
spojení s § 76 odst. 2 zák.č. 120/2001 Sb. k provedení dražby za účelem zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.
V rámci insolvenčního řízení bylo vydáno Krajským soudem v Praze usnesení č.j. KSPH 68 INS 25347/2016-B-10
ze dne 7.3.2017, kterým bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře a současně zpeněžením majetkové
podstaty dlužníka. Dne 17.7.2018 bylo vydáno stejným soudem usnesení č.j. KSPH 68 INS 25347/2016-B-24,
kterým soud insolvenčnímu správci udělil souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka prostřednictvím
soudního exekutora formou dobrovolné dražby dle exekučního řádu.
Soudní exekutor na základě smlouvy ze dne 28.5.2018 s
navrhovatelem:

Mgr.Bc.Lenka Winkelhoferová-insolvenční správce
Švermova 1128/2, Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4, IČ: 76464113
dlužník: Emilie Havranová
bytem Oráčov č.p. 163, Oráčov, IČ: 72748338, nar.: 22.4.1969
rozhodl takto:

Dražební jednání, které bylo odročeno usnesením soudního exekutora Mgr.Davida Vybírala č.j. 148 EX 701/7713 ze dne 9.4.2019, se zahajuje dne 13.6.2019 v 11.00 hod, a to elektronicky prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese: http:// www.drazby-exekutori.cz
Odůvodnění:
Soudní exekutor vydal dražební vyhlášku č.j. 148 EX 701/77-8 ze dne 12.2.2019, kde rozhodl o dražbě nemovitostí
dlužnice:

½

Dne 28.3.2019 bylo exekutorovi doručeno podání, ze kterého vyplynulo, že k dražené nemovitosti se váže nájemní
právo. Exekutor odročil dražební jednání z důvodu rozhodování o zániku tohoto nájemního práva dle ust. § 336a
odst.2 zák.č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád). Exekutor o tomto rozhodl usnesením č.j. 148 EX 701/77-14 ze dne
9.4.2019, které nabylo právní moci dne 15.5.2019.
Výrok o místě a čase dražebního jednání je rozhodnutí, kterým se upravuje vedení řízení. Exekutor tedy tímto

výrokem dražební vyhlášky není vázán a při nařízení odročeného dražebního jednání již znovu dražební vyhlášku
nevydává.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 16.5.2019
_______________________
Mgr. David Vybíral, LL.M.
Soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Kateřina Felčárková

