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Usnesení

Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení:
Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 27.4.2011, č.j. 14 EXE 1392/2011-12, , kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Usnesení Okresního soudu ve
Strakonicích ze dne 19.11.2010, č. j. 7 Nc 2704/2010-36, ve věci oprávněného:
RESSPORT Economy a.s., se sídlem Tržiště 372/1, Praha 118 00, IČ: 28872932 proti
povinné: Libuše Barková, bytem Tržiště čp. 519 / čo. 22, Praha - Malá Strana 118
00, nar. 29.07.1964, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 3 536 457,00 Kč
s příslušenstvím: úrok 6,00 % ročně z částky 3 389 140,00 Kč od 15.11.2008 do
zaplacení, pro náklady oprávněného, které k 10.8.2020 činí celkem 76 871,30 Kč,
jakož i k úhradě nákladů exekuce,
r o z h o d l

t a k t o :

I. Dražební jednání nařízené usnesením č.j. 134 EX 04990/11-286 ze dne 04.12.2015
se uskuteční dne 11.09.2020 ve 13.30 hod. prostřednictvím elektronického systému
dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz.
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 11.09.2020 ve 14:30.
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. Podání je bráno za učiněné, pouze
v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání
se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.
Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb
dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a
taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem.
II. V ostatním zůstává dražební vyhláška ze dne 04.12.2015, č.j. 134 EX 04990/11-286
nezměněna.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením č.j.: 134 EX 04990/11-286 ze dne 04.12.2015 bylo nařízení dražebního
jednání, kde předmětem dražby byly následující nemovitosti s příslušenstvím a
součástmi:

nemovitost je zapsaná u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice.
Dražební jednání, které se mělo konat dne 02.02.2016 v 13:30 hod. prostřednictvím
portálu dražeb, bylo z důvodu odkladu exekuce odročeno na neurčito usnesením ze dne
21.03.2016, č.j. 134 EX 04990/11-356. Vzhledem k tomu, že původně stanovený termín
dražebního jednání uplynul a jsou již splněny veškeré podmínky pro provedení dražby
nemovitostí, určuje se tímto usnesením nový termín dražebního jednání tak, jak
uvedeno ve výroku tohoto usnesení, jelikož se jedná pouze o úpravu řízení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Toto usnesení
nabývá právní moci doručením.

V Plzni, dne 10.08.2020

Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor

