Exekutorský úřad Praha 9 Beranových 130, 199 00 Praha 18 - Letňany
Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
tel. / fax: +420 266 314 206, e-mail: urad@eupraha9.cz, ID DS: hhwv2xp; http://www.eupraha9.cz
Číslo jednací: 184 EX 578/18-134

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha
18 - Letňany, z pověření k vedení exekuce, které vydal pod č.j. 78 EXE 1630/2018-13, dne 26.03.2018,
Obvodní soud pro Prahu 9, k návrhu
oprávněného: DAVID MALÍK, Vysočanská 550/77, 19000, Praha, r.č.740304/…., IČ 49260855
proti povinnému: 1. PAVLA FIALOVÁ, Viktorčina 131/3, 19600, Praha, nar.14.11.1949,
2. EMIL FIALA, Viktorčina 131/3, 19600, Praha, nar.05.05.1950, IČ 66028264
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši ........................................... 2 395 500,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl na základě § 28 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád)
takto:

I. Elektronická dražba nařízená usnesením o veřejné dražební vyhlášce ze dne 25.06.2018 č.j.
184 EX 578/18-70 bude zahájena dne
01.11.2018 v 11:00 hod.
II. Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 01.11.2018 ve 12:00 hod. Dražba se však
koná, dokud dražitelé činí podání (§336i odst. 4 o.s.ř.); 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 – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.
III. Výše jistoty se určuje na částku 200.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí
jsou povinni složit jistotu:
1. V hotovosti nejpozději tři pracovní dny před zahájením dražby (viz bod b)) do
pokladny exekutorského úřadu nebo
2. Na účet soudního exekutora č. 107-6599420227/0100, vedený u peněžního ústavu
Komerční banka a.s. pod variabilním symbolem 57818 a specifickým symbolem, kterým
je rodné číslo fyzické osoby – účastníka dražby (dražitele) nebo IČO právnické osoby dražitele. Platba převodním příkazem musí být na účet soudního exekutora připsána
nejpozději tři pracovní dny před zahájením dražby. V opačném případě bude k platbě na
účet soudního exekutora přihlédnuto jen, bude-li hodnověrným způsobem před
zahájením dražebního jednání prokázáno, že platba na účet soudního exekutora také
došla.
IV.

Ostatní atributy jmenované dražební vyhlášky zůstávají zachovány.

Odůvodnění:
Soudní exekutor nařídil usnesením č.j. 184EX 578/18-70 elektronickou dražbu nemovitých věcí povinného,
a to na 27.07.2018 od 16:00 hod. Na návrh oprávněného byla dražba soudním exekutorem odročena na
neurčito. Vzhledem k tomu, že pominuly důvody odročení, soudní exekutor nařídil znovu termín provedení
dražby, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, přičemž oproti původní dražební vyhlášce též na
návrh oprávněného a za účelem zvýšení účasti na dražbě, snížil výši dražební jistoty na částku 200.000,- Kč.

P o u č e n í:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)
Toto usnesení se doručuje osobám, kterým bylo doručeno usnesení o veřejné dražební vyhlášce.
“Otisk úředního razítka“

V Praze dne 2.10.2018

Soudní exekutor
Mgr. Ondřej Svoboda v.r.
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