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Č.j.: 146 EX 428/16-77

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9,
pověřený vedením exekuce na základě pověření vydaného Obvodním soudem pro Prahu 5 č.j. 14 EXE
1008/2016-14 ze dne 27.04.2016
na návrh oprávněného:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
se sídlem Roškotova 1225/1, Praha, IČ: 47114321

proti povinnému:

Jakub Svoboda
bytem Mělnická 576/1, Praha, IČ: 72010711, RČ: 840918/0351,
práv. zast. advokátem JUDr. Anna Doležalová, MBA, se sídlem Štěpánská 633/49
, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 71892265

o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši
59.088,- Kča jejího příslušenství, tj. penále ve výši 18.635,- Kč, náklady nalézacího řízení ve výši
1.000,- Kč a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce, rozhodl
takto:
dražební jednání nemovitých věcí nařízené na den 26.09.2017 v 11:00 hod. prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz, usnesením č.j. 146 EX 428/16-64,
jehož předmětem měla být nemovitá věc:

se všemi součástmi a příslušenstvím.
Příslušenství nemovitých věcí:
a) vedlejší stavby:
Na zadní obytnou část rodinného domu navazuje přízemní, zděná garáž se sedlovou
střechou krytou eternitovými šablonami, na kterou dále navazuje přízemní, dřevěná kůlna
s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - dřevěné latě na betonových a ocelových sloupcích
- vrátka dřevěná
- vrata dřevěná
- přípojky IS
Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a
součástmi jako jeden celek.

se nekoná
Odůvodnění:
Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením ze dne 11.07.2017 vydal v souladu s § 52 odst. 1,2 e.ř.
a za použití ustanovení § 336b odst. 1,2 a souvisejících ustanovení o.s.ř. dražební vyhlášku, kterou
stanovil termín dražebního jednání na den 26.09.2017 v 11:00 hod. s tím, že předmětem dražby budou
nemovité věci uvedené ve výrokové části tohoto usnesení.
Povinný před zahájením dražebního jednání celou pohledávku včetně odměny a nákladů soudního
exekutora uhradil.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Praze dne 07.08.2017
otisk úředního razítka

JUDr. Jiří Bulvas, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
Za správnost vyhotovení:

Poučení: Pokud byl tento stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb, může účastník, kterému byl listinný
stejnopis doručen, písemně požádat o jeho zaslání v elektronické podobě s elektronickým podpisem, a to elektronickou poštou
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nebo mu bude písemnost předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

