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Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek, Exekutorský ú ad Plze -m sto, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plze , pov ený provedením exekuce na základ usnesení:
M stského soudu v Brn ze dne 5.2.2018, .j. 26 EXE 105/2018-23, , kterým byla
na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Notá ský zápis Mgr.
árka
Sýkorová notá ka ze dne 9.11.2016, . j. NZ 1116/2016, N 1239/2016,
ve v ci
oprávn ného: ProCredia, a.s., se sídlem Jiráskovo nám stí p.2684 / o.2, Plze
- Východní P edm stí 326 00, I : 02712482, právní zástupce JUDr. Karel Vodi ka
LL.M., advokát se sídlem Kyjevská
p. 1228 /
o. 77, Plze
326 00
proti
povinným: 1) Martina krháková, bytem Konopiska p.704 / o.33, Brno - Bosonohy
642 00, nar. 12.03.1970, právní zástupce Mgr. Lucie Macková, advokát se sídlem
Milady Horákové p.1957 / o.13, Brno - erná Pole 602 00 , 2) Vojt ch krhák,
bytem K ehlíkova p. 1442 / o. 23A, Brno - Slatina 627 00, I : 88832309, nar.
29.06.1993, právní zástupce Mgr. Lucie Macková, advokát se sídlem Milady
Horákové p.1957 / o.13, Brno - erná Pole 602 00 , k uspokojení pohledávky
oprávn ného ve vý i 1 471 915,74 K
s p íslu enstvím: úrok 14,09 % ro n
z
ástky 1 471 915,74 K od 1.7.2017 do zaplacení, úrok z prodlení 0,10% denn z
ástky 1 471 915,74 K od 1.7.2017 do zaplacení, pro náklady oprávn ného, které
k 22.4.2020 iní celkem 35 501,40 K , jako i k úhrad náklad exekuce,
r o z h o d l
I.

t a k t o :

Dra ební jednání na ízené dra ební vyhlá kou .j.: 134 EX 00463/18 - 613 ze
dne 05.02.2020, ve spojení s usnesením ze dne 11.03.2020,
.j. 134 EX
00463/18-707, na den 22.04.2020 v 13.00 hod
se odro uje na den 17.06.2020 ve 13.00 prost ednictvím
systému dra eb na internetové adrese www.exdrazby.cz.

elektronického

Ukon ení elektronické dra by: nejd íve dne 17.06.2020 v 14:00 hod. Dra ba
se v ak koná, dokud dra itelé iní podání (§ 336i odst. 4 zákona . 99/1963
Sb., ob anský soudní
ád), bude-li v posledních p ti minutách p ed
stanoveným okam ikem ukon ení dra by u in no podání, má se za to,
e
dra itelé stále
iní podání a okam ik ukon ení dra by se posouvá o p t
minut od okam iku u in ní podání. Budou-li poté in na dal í podání, postup
dle p edcházející v ty se opakuje. Uplyne-li od posledního u in ného podání
p t minut, ani by bylo u in no dal í podání, má se za to, e dra itelé ji
ne iní podání a dra ba kon í.

II. V ostatním z stávají výroky p vodní dra ební vyhlá ky
- 613 ze dne 05.02.2020 nedot eny.
O d

v o d n

.j. 134 EX 00463/18

n í :

Usnesením .j. 134 EX 00463/18 - 613 ze dne 05.02.2020, ve spojení s usnesením
ze dne 11.03.2020, .j. 134 EX 00463/18-707, které vydal soudní exekutor Mgr.
Ing. Ji í Pro ek byla na ízena dra ba nemovitých v cí povinného na den
22.04.2020 v 13:00 prost ednictvím portálu www.exdrazby.cz, a to nem. v cí
nacházejících se v katastrálním území Bosonohy . 608505 v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním pracovi t m Brno-m sto, na území obce Brno, na listu
vlastnictví . 495:
- Pozemek ve výlu ném vlastnictví p. íslo 3176/1, o vým e 2153 m2 (orná p da)
S ohledem na skute nost, e byl den p ed dra bou podán ins. návrh,o n m nebylo
zatím rozhodnuto, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
usnesení.
Pou ení:

Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné.

V Plzni, dne 22.04.2020

Mgr. Ing. Ji í Pro ek v.r.
Soudní exekutor

