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195 EX 1189/07-123

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72
Moravany, Česká republika jmenovaný rozhodnutím ministryně spravedlnosti České republiky č.j. MSP400/2014-OJ-SO/4 s účinností od 1.9.2014 novým soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu
Pardubice po soudním exekutorovi JUDr. Arnoštu Hofmanovi, který byl pověřen k provedení exekuce
Okresním soudem v Nymburce dne 22.08.2007 pod č. j. 1Nc 6698/2007-12 ve věci
na návrh oprávněné/ho:

IFIS investiční fond, a.s., IČ: 24316717, se sídlem Vodičkova 791/41, Praha, kt.
právně zastupuje advokát/ka Mgr. Marek Indra, se sídlem Čechyňská 361/16, BrnoTrnitá

proti povinné/mu:

Šťastný Pavel, nar. 12.12.1966, bytem Městecká č.p. 5, Běrunice

za účasti přihlášených
věřitelů:

1. IFIS investiční fond, a.s., se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha;
2. Hypoteční banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 00 Praha 5;

podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu Praha - východ ze dne 12.02.2007, č.j. 6C 465/2006-22, k vymožení
povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 160.496,08 Kč, s úrokem ve výši 6.4% ročně z částky 150.000,- Kč
ode dne 01.09.2006 do zaplacení, úrokem z prodlení ve výši 9% ročně z částky 150.000,- Kč ode dne 01.09.2006 do
31.12.2006, úrokem z prodlení ve výši 7% ročně z částky 150.000,- Kč ode dne 01.01.2007 do zaplacení, náhradu nákladů
soudního řízení ve výši 6.510,- Kč a k vymožení nákladů exekuce
rozhodl

takto:
I. Dražba nemovitých věcí povinného nařízená dražební vyhláškou č. j.: 195 EX 1189/07-115 ze dne
04.05.2017 končí.
II. Oprávněný a ti, kteří do řízení přistoupili jako další oprávnění, mohou podat návrh na nařízení
dalšího dražebního jednání nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne bezúspěšné dražby. Nebude-li návrh
podán do jednoho roku, navrhne pověřený soudní exekutor, aby Okresní soud v Nymburce exekuci
prodejem nemovitých věcí zastavil.
O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice byl Okresním soudem v
Nymburce dne 22.08.2007, pod č. j. 1Nc 6698/2007-12 pověřen provedením exekuce na majetek povinného.
Dnem 31.8.2014 zanikl výkon funkce soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana a do uvolněného
Exekutorského úřadu Pardubice byl rozhodnutím ministryně spravedlnosti České republiky jmenován
rozhodnutím č.j. MSP-400/2014-OJ-SO/4 s účinností od 1.9.2014 novým soudním exekutorem Mgr. Tomáš
Voborník. Podle §15 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. z. exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož
výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost.
Na elektronickou dražbu nemovitých věcí povinného nařízenou dražební č. j. 195 EX 1189/07-115 ze
dne 04.05.2017 se neregistroval žádný dražitel. Soudní exekutor proto rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto
usnesení uvedeno.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice byl Okresním soudem v
Nymburce dne 22.08.2007, pod č. j. 1Nc 6698/2007-12 pověřen provedením exekuce na majetek
povinného. Dnem 31.8.2014 zanikl výkon funkce soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana a do

uvolněného Exekutorského úřadu Pardubice byl rozhodnutím ministryně spravedlnosti České
republiky jmenován rozhodnutím č.j. MSP-400/2014-OJ-SO/4 s účinností od 1.9.2014 novým
soudním exekutorem Mgr. Tomáš Voborník. Podle §15 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. z. exekutor
jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského
úřadu a provádí dále exekuční i další činnost.
Listinné stejnopisy v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem mohou být
vyhotovovány za součinnosti provozovatele poštovních služeb. K písemné žádosti účastníka řízení,
kterému byly listinné stejnopisy vyhotovené za součinnosti provozovatele poštovních služeb
zaslány, zašle soudní exekutor elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovenou v elektronické podobě, popř. ji předá účastníkovi řízení nebo jeho zástupci
na technickém nosiči dat, který účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí předloží soudnímu
exekutorovi.
V Moravanech 28.06.2017
Doručování:
oprávněný, povinný,
osoby, které do řízení přistoupily jako další oprávnění,
IFIS investiční fond, a.s.
Hypoteční banka, a.s.
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Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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