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195 EX 374/17-60
evid. č. opr.: 583204581

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72
Moravany, Česká republika pověřený k provedení exekuce Okresním soudem v Kutné Hoře dne 22.02.2017 pod
č. j. 83 EXE 401/2017-11 ve věci
na návrh oprávněné/ho:

BNP Paribas Personal Finance SA, se sídlem na adrese Boulevard Haussmann
1, 750 09 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod č.
542097902, jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal
Finance SA, odštěpný závod, IČ: 03814742, se sídlem Karla Engliše 3208/5, Praha
5, kt. právně zastupuje advokát/ka JUDr. Michaela Fuchsová, Ph.D., se sídlem
Voršilská 130/10, Praha

proti povinné/mu:

Líbal Zdeněk, nar. 09.09.1964, bytem Onomyšl č.p. 52, Onomyšl

za účasti přihlášených
věřitelů:

1. Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem č.p. 836, 339 01 Klatovy;
2. APOLLO LEASING spol. s r.o., Otýlie Beníškové 1556/12, 301 00 Plzeň město;
3. APOLLO LEASING spol. s r.o., Otýlie Beníškové 1556/12, 301 00 Plzeň město;
4. Exekutorský úřad Brno - venkov, Veveří 2216/125, 616 00 Brno-Žabovřesky;
5. Exekutorský úřad Břeclav, U Tržiště 9, 690 02 Břeclav;
6. Exekutorský úřad Břeclav, U Tržiště 9, 690 02 Břeclav;
7. Tomiha s.r.o., 28.října 219/438, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory;
8. Kooperativa, pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186
00 Praha;
9. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická
2020/4, 130 00 Praha;

podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu Praha - západ ze dne 21.10.2016, č.j. 5C233/2016-20, k vymožení
povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 71.757,64 Kč, s úroky z prodl. ve výši 7% ročně z částky 68.269,83
Kč ode dne 01.12.2012 do zaplacení, náhradu nákladů soudního řízení ve výši 15.860,- Kč a k vymožení nákladů exekuce
rozhodl

takto:
Dražba nemovitých věcí povinného nařízená na 30. 04. 2019 usnesením č. j. 195 Ex 374/17-47 ze
dne 12.03.2019 se o d r o č u j e na 25. 06. 2019 v 9.00.00 hodin.
O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník byl Okresním soudem v Kutné Hoře dne 22.02.2017, pod č. j.
83 EXE 401/2017-11 pověřen provedením exekuce na majetek povinného.
Na základě dražební vyhlášky č. j. 195 Ex 374/17-47 ze dne 12.03.2019 byla na 30. 04. 2019 od
09:00:00 hodin nařízena dražba nemovitých věcí povinného, a to ke spoluvlastnickému podílu o velikosti ½
na nemovité věci:
- jednotka č. 74/12, byt, vymezeno v: Budova Šipší, č.p. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, byt. dům, LV
100074 na parcele 785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/66, 785/75, 785/76, 785/77, 785/148,
785/149, vše na LV 10074, s podílem na společných částech domu a pozemku o velikosti
353/41097 k budově Šipší, č.p. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, byt. dům, LV 10074 a k parcele
785/14, 785/15, 785/16, 785/17, 785/66, 785/75, 785/76, 785/77, 785/148, 785/149, vše na LV
10555, pro Katastrální území Sedlec u Kutné Hory, okres Kutná Hora.

Kontrolou spisu byla zjištěna závada v doručování dražební vyhlášky a z tohoto důvodu soudní exekutor
odročil dražební jednání na 25. 06. 2019 v 09:00:00 hod.
Elektronická dražba nemovitých věcí se bude konat prostřednictvím elektronického systému dražeb ma
adrese portálu:
www.e-drazby.cz
Podrobnosti o dražených nemovitých věcech lze nalézt na adrese: www.exek.org v části označené jako
„DRAŽBY - NEMOVITÉ“. Informace z této DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY jsou také povinně zveřejněny
způsobem umožňujícím dálkový elektronický přístup na Portálu dražeb Exekutorské komory České republiky,
na adrese: www.portaldrazeb.cz.
Jistota činí 50.000,- Kč. Jistotu lze zaplatit platbou na účet č. ú. 215 517 648 / 0600, variabilní symbol
platby 37417, specifický symbol – RČ dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo IČ dražitele, jde-li o právnickou
osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, byla-li připsána na účet č. ú. 215 517
648 / 0600 nejpozději 24. 06. 2019.
Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 25. 06. 2019 v 09:00:00 hodin. Od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání. Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 25. 06. 2019
v 09:30:00 hod. Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 5 o.s.ř. ve spojení s §
69 e.ř.). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má
se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se odsouvá o pět minut od okamžiku učinění
podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního
učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a
dražba končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli
zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání. Dražitelé jsou vázáni svými podáními,
dokud soudní exekutor neudělí příklep (§ 336i odst. 4 o.s.ř.).
Ve zbytku se ponechává dražební vyhláška ze dne 12. 03. 2019, č.j. 195 EX 374/17-47 v platnosti.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
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 16.04.2019
Doručování:
oprávněný, povinný, manžel povinného,
osoby, které do řízení přistoupily jako další oprávnění,
Exekutorský úřad Klatovy, APOLLO LEASING spol. s r.o., APOLLO LEASING spol. s r.o., Exekutorský úřad Brno – venkov, Exekutorský úřad Břeclav
Tomiha s.r.o., Kooperativa, pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group, VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Úřední deska EÚ
El. úřadní deska EÚ

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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