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Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň
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Spisová značka: 134 EX 03371/12-408

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Česká
republika - OS Tachov ze dne 27.3.2012, č.j. 11 EXE 2000/2012-10, , kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební rozkaz Česká republika OS Tachov ze dne 25.11.2011, č. j. 22 C 823/2011-14,
ve věci oprávněného:
Společenství vlastníků Třešňová 1287 - 1288, se sídlem Třešňová 1287, Stříbro 349
01, IČ: 26327317, právní zástupce JUDr. Věra Nenutilová, advokát se sídlem Masarykovo
náměstí čp. 8, Stříbro 349 01
proti povinné:
Amanda Anna Hlaváčiková, bytem
Třešňová čp. 1287, Stříbro - Stříbro 349 01, nar. 28.01.2009, právní zástupce Mgr.
Libuše Hrůšová, advokát se sídlem Goethova čp.356 / čo.5, Plzeň - Jižní Předměstí
301 00 , zákonný zástupce Martina Ligasová bytem Mánesova čp.1046, Stříbro 349 01,
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 18 946,00 Kč s příslušenstvím: úrok z
prodlení 2,50‰ denně z částky 18 946,00 Kč od 1.4.2011 do 6.8.2014, náklady
předcházejícího řízení 12 120,00 Kč, pro náklady oprávněného, které k 28.3.2019 činí
celkem 6 655,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l

I.

t a k t o :

Pokračování dražebního jednání stanoveného dražební vyhláškou č.j. 134 EX
3371/12-136 ze dne 04.07.2014 ve spojení s usnesením č.j. 134 EX 3371/12-374
ze dne 13.02.2019, které se konalo dne 27.03.2019 v 11:00 hod
s e

o d r o č u j e

n a termín 29.04.2019 ve 11:30 hod

prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese
www.exdrazby.cz.
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 29.04.2019 v 13:30 hod. Dražba se
však koná, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád), 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
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.
II.

Dražební jednání bude pokračovat od příhozu učiněného dne 27.03.2019 v 13:00
hod dražitelem č. 249098 ve výši 440.000,- Kč.

III.

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která ke dni
27.03.2019 splnila podmínky dle dražební vyhlášky č.j. 134 EX 3371/12-136 ze
dne 04.07.2014 ve spojení s usnesením č.j. 134 EX 3371/12-374 ze dne 13.02.2019
a na účet soudního exekutora zaplatí dražební jistotou ve výši stavené tímto
usnesení ve výroku IV.

IV.

Jistota činí 30.000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Jistotu lze
zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet
č. 43-5636010207/0100, variabilní symbol 2012337155, specifický symbol – rodné
číslo dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo identifikační číslo, jde-li o
právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen
tehdy, bylo-li před pokračováním dražebního jednání zjištěno, že na účet

soudního exekutora také došla. Dražitelé, jimž byly jistoty dne 27.3.2019
odeslány zpět (vráceny), je musejí opětovně složit.
V.

V ostatním zůstávají výroky původní dražební vyhlášky 134 EX 3371/12-136 ze
dne 04.07.2014 ve spojení s usnesením č.j. 134 EX 3371/12-374 ze dne 13.02.2019
nedotčeny.
O d ů v o d n ě n í :

Usnesením č.j. 134 EX 3371/12-136 ze dne 04.07.2014 ve spojení s usnesením č.j. 134
EX 3371/12-374 ze dne 13.02.2019, které vydal soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek,
byla nařízena na den 27.03.2019 v 11:00 dražba nemovitých věcí:

Poslední příhoz byl zaznamenán v 13:00:16 hod. dražitelem č. 249098 ve výši 440.000,Kč. V usnesení č.j. 134 EX 3371/12-374 ze dne 13.02.2019 bylo ve výroku I. stanoveno:
„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 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“.
S ohledem na shora uvedené mohla být dražba ukončena nejdříve v 13:05:16 hod. Dle
sdělení provozovatele www.exdrazby.cz před ukončením dražebního jednání došlo
k technickému výpadku na serveru www.exdrazby.cz, a to v čase 13:05 až 13:37 hod.
V tomto čase nebylo možné činit příhozy v dražbách, které probíhaly. Dle sdělení
provozovatele došlo k výpadku z důvodu přetížení ze strany tzv. hackerů a následnému
výpadku služeb.
S ohledem na to, nebylo možné v dražebním jednání pokračovat a dokončit příklepem
tak, jak bylo stanoveno dražební vyhláškou, a tedy bylo nezbytné dražební jednání
odročit. V dražebním jednání bude pokračováno tam, kde z uvedených technických
důvodů muselo být přerušeno, přičemž bude všem dražitelům poskytnut dostatečný
prostor, aby případně učinili další podání.
Dražitelé, kterým byly vráceny dražební jistoty, musejí tyto před pokračováním
v dražbě opětovně složit, aby mohli v dražbě pokračovat.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

V Plzni, dne 27.3.2019
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora

