Č.j.: 054 EX 51/16 - 3372
USNESENÍ
Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ, se sídlem Praha 6,
Libocká 73/57, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Obvodní soud pro
Prahu 4 pod Č.j. 64 EXE 174/2016 -9 dne 02.02.2016, a to dle exekučního titulu, kterým je:
rozsudek, který vydal Obvodní soud pro Prahu 4 dne 16. 0.2015Ap6ďčj. 51 C 31/.20_1_í—_4]5,

k uspokojení pohledávky

'

oprávněné(ho):

02

1. Jana Maláčová, _

j

;

i

bydliště _
zastoupen(a): Mgr. Ivana Sládková, advokát,

ﬂap/7; i ///)_ ;

f/

M‘

sídlo: Sládek & Partners, advokátní kancelář, Karlovo náměstí 10, 12000 Praha—2,4“ “ " * '" \ J
v částce 1.970.000,00 Kč s příslušenstvím, t.j.:
- úrok z prodlení — 8.05% ročně z částky 1.970.000,00 Kč od 01.01.2015 do zaplacení,
- náklady z předchozích řízení ve výši 69.672,40 Kč,
a pro náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce,
proti povinné(mu):

1. Michal šedek, _

...... _
rozhodl takto:

Elektronická dražba, jejíž zahájení bylo usnesením o dražební vyhlášce č.j. 054 EX 51/16 3137 ze dne 19.03.2019 nařízeno na den 30.04.2019 V 18:00 hod. na portálu (webové adrese)
www.drazbv-exekutori.cz
(htt :

www.drasz-exekutori.cz DR007963 Rodinna-rekreace—v—obci-Bohostice—okr-

PribramZ), s e 0 dr o č u j c na neurčito.

Odůvodnění:

Dne 30.04.2019 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního
řízení vůči povinnému. To bylo zahájeno, když povinný podal sám na sebe insolvenční návrh
s návrhem na povolení oddlužení. Věc je vedena pod sp. zn. KSPH 66 INS 6252 / 2019 u
Krajského soudu v Praze.
Se zahájením insolvenčního řízení se spojuje mj. ten účinek, Že výkon rozhodnutí či exekuci,
která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové
podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést (ust. 5109 odst. 1 písm. c) insolvenčního
řádu).

Proto soudní exekutor rozhodl, jak je ve výroku uvedeno, a dražbu odročuje na neurčito,

tj. do doby, než bude o uvedeném insolvenčním návrhu rozhodnuto.

P 0 u č e ni:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť jde o rozhodnutí,
kterým se upravuje vedení řízení (5 202 odst. 1 písm. a) občanského
soudního řádu).
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