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č.j. 135 EX 4398/11-210
U S N E S E N Í

Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov, se sídlem Revoluční 48, 430 01 Chomutov, pověřený
k provedení  exekuce  usnesením  o  nařízení  exekuce  Okresního  soudu  v  Kutné  Hoře ze  dne  06.09.2011 č.j.  82  EXE
1211/2011-16, vydaným podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Kutné Hoře č.j. 23 EC 454/2011-18 ze
dne 06.06.2011

na návrh oprávněného:
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 23/665, Praha-Karlín, IČ: 63998530,
práv. zast. advokátem Mgr. Ševčík Jan,advokát, se sídlem Na královně č.p. 862, Praha-Zbraslav, PSČ: 156 00, IČ: 
66491193

proti povinnému:
Vrba Pavel,
bytem J. Mahena 12/5, ČÁSLAV,  dat. nar.: 13.10.1981,
práv. zast. advokátem Mgr. Veselá Eva, advokátní kancelář, se sídlem Příčná č.p. 893, KOLÍN, PSČ: 280 02, IČ: 
45445621 

rozhodl takto:

I. Elektronické dražební  jednání  spoluvlastnického podílu  1/3 nemovité  věci,  a  to:  p.p.č.  205/84
orná  půda,  zapsaného  v  katastru  nemovitostí  vedeném  Katastrálním  úřadem  pro  Středočeský  kraj,
Katastrální pracoviště Kutná Hora, pro obec Třebešice, katastrální území Třebešice, na listu vlastnictví č.
633,  se nařizuje na den 06.09.2022 v 13:00 hodin elektronicky prostřednictvím elektronického systému
dražeb  na  adrese:  http://drazby.exekucecv.cz/ Ukončení  dražebního  jednání:  Dražební  jednání  bude
ukončeno dne 06.09.2022 v 13:30:00 hodin za  podmínky,  že  dražitelé  neučiní  ani  nejnižší  podání.  V
případě aktivních podání bude dražební jednání ukončeno udělením příklepu.
II. Ostatní  výroky dražební  vyhlášky ze dne 09.02.2022,  č.j.  135 EX 4398/11-144,  zůstávají  beze
změn.

                                                                                      Odůvodnění:    

Na základě návrhu oprávněného byla  Okresním soudem v Kutné Hoře ze dne 06.09.2011,  č.j.  82 EXE 1211/2011-16,
nařízena exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného. 

Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením ze dne 09.02.2022 vydal v souladu s § 52 odst. 1,2 ex.ř. a za použití
ustanovení § 336b o.s.ř. a souvisejících ustanovení o.s.ř. elektronickou dražební vyhlášku č.j. 135 EX 4398/11-144, kterou
stanovil  termín elektronického dražebního jednání  na den 15.03.2022 v 10:00 hodin s tím,  že  předmětem dražby budou
nemovité věci uvedené ve výrokové části tohoto usnesení .

Soudnímu exekutorovi bylo dne 24.02.2022 doručeno odvolání do dražební  vyhlášky prostřednictvím právního zástupce
povinného. Soudní exekutor dražební jednání odročil na neurčito usnesení ze dne 25.02.2022, č.j.  135 EX 4398/11-157,
právní moc ke dni 05.03.2022 a předložil věc k rozhodnutí Krajskému soudu v Praze.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31.03.2022, č.j. 18 Co 30/2022-160 potvrdil usnesení soudního exekutora, č.j. 135
EX 4398/11-144. Na základě výše uvedeného rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.
      
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek.

V Chomutově dne 03.08.2022
Mgr. Jan Peroutka, v.r.

soudní exekutor

http://www.exekucecv.cz/
http://drazby.exekucecv.cz/


Exekutorský úřad Chomutov
Za správnost vyhotovení: Blanka Chalupecká

Byl-li Vám tento dokument doručen  bez otisku razítka a podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí . Dle ust. §17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky - kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle el. poštou na el.
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podobě a podepsána podle §16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
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