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Soudní exekutor, Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Pnaha_4rse—sídlemršáthlská—469A,$raha 4,

vprávní věci oprávněného — JUDr. NOVOTNÝ Karel, IČ:

64935540, nar._ proti povinnému Ing. JANDA Jaroslav, LL.M., Ph.D.,

—JANDOVAHelena,_IČ:44969937, nar._,

zast. obecným zmocněncem Ing. JANDA Jaroslav, LL.M., Ph.D.,_ke

splnění povinnosti povinného, která k dnešnímu dni činí 297 683,98 Kč, uložené exekučním titulem —

rozsudek č.j. 6 C 22/2009-71, který vydal Okresní soud Česká Lípa dne 20.10.2009 apověření soudního

exekutora č. j. 25 EXE 6369/2011-11 ze dne 24.11.2011, které vydal Okresní soud V České Lípě, rozhodl

takto

1. Dražební rok movitých věcí:

Soubor movitých věcí:

 

Položka č. Movité věci Množství Rozhodná cena

, v Kč

1 Sofa dřevěná s modrým čalouněním 1 28.000,-

5 Židle dřevěná s modrým čalouněním 2 9.000,—

Rozhodná cena: 37.000,— Kč

Nejnižší podání: 12.333,— Kč

se stanoví následovně:

Dražba movitých věcí uvedených ve výroku III. se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na

adresezmgkdmzmmz

Zahájení elektronické dražby: 14.1.2020 ve 13:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit

podání).

Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 14.1.2020 ve 13:30 hod.

Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále

jen o.s.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 posouvá o pět minut od

okamžiku učinění tohoto podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle věty předchozí 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. Sledování veřejné dražby je veřejně přístupné.

II. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v místě



sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, dne 21.1.2020 od 9:00 hod do

15:00 hod., a to po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu — tel. 777 046 325.

Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.

VI. Ostatní výroky dražební vyhlášky č.j. 206 EX 1677/11-326 ze dne 31.5.2019 zůstávají v platnosti.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. 206 EX 1677/11-326 nařídil soudní exekutor dražbu výše uvedené movité věci.

Následně byl povinnými podán návrh na zastavení a odklad exekuce, proto byla dražba movité věci

odročena na neurčito. Vzhledem k tomu, že oba návrhy byly usnesením Okresního soudu v České Lípě

zamítnuty, rozhodl soudní exekutor 0 nařízení nového termínu dražebního jednání, tak jak je uvedeno ve

výrocích tohoto usnesení.

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 7.1.2020, a to v době od 9:00 hodin do 11:00

hodin. Zájemci o prohlídku movitých věci jsou povinni se do 6.1.2020 nahlásit na e-mailové adrese

drazebniQeuprahaxz s uvedením: jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu,

telefonního kontaktu. Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Pro jakékoliv další

dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu — tel. 777

046 325.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 8.11.2019

Mgr. Jan Škarpa, v.r.

soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:

Podepsal: Mgr. Jan

Skarpa

Datum:

08.11.2019 14:40:46
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