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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:
Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 13.4.2017, č.j. 2 EXE 148/2017-94, , kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Krajského soudu v Českých
Budějovicích, pobočka v Táboře ze dne 26.5.2016, č. j. 9 T 2/2015-2925, ve věci
oprávněného: Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená čp.75 / čo.16, Praha - Nové
Město 110 00, IČ: 45272956, právní zástupce Mgr. Josef Veverka, advokát se sídlem
náměstí Kinských čp.76 / čo.7, Praha - Praha 5 150 00 proti povinnému: Ing. Vladimír
Voves, bytem Křešín čp.2, Křešín 395 01, IČ: 15823067, nar. 01.04.1963, právní
zástupce JUDr. Vladimíra Pajerová, advokát se sídlem Míšeňská 92/2, Praha - Praha
2 118 00 ,
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 36 871 215,00 Kč s
příslušenstvím: , pro náklady oprávněného, které k 4.7.2018 činí celkem 288 754,40
Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,

r o z h o d l

t a k t o :

I. Dražební jednání stanovené dražební vyhláškou č.j. 134 EX 6879/17-494 ze dne
30.05.2018 ve znění usnesení č.j. 134 EX 6879/17-581 ze dne 04.07.2018 na termín
07.08.2018 v 12:00 hod
s e o d r o č u j e n a termín 11.09.2018 ve 11:30 hod
prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese
www.exdrazby.cz.
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 11.09.2018 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. V ostatním zůstávají výroky původní dražební vyhlášky č.j. 134 EX 6879/17-494
ze dne 30.05.2018 nedotčeny.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením 134 EX 6879/17-494 ze dne 30.05.2018 ve znění usnesení č.j. 134 EX
6879/17-581 ze dne 04.07.2018 na termín 07.08.2018, které vydal soudní exekutor Mgr.
Ing. Jiří Prošek, byla nařízena na den 07.08.2018 v 12:00 dražba nemovitých věcí:

Dražební vyhláška obsahuje jednak údaje o organizačních předpokladech dražby (proti
kterým odvolání zákon nepřipouští) a jednak údaje podstatné z hlediska provedení
exekuce v souladu se zákonem. V části týkající se organizačních předpokladů má tak
usnesení o nařízení dražby charakter usnesení o vedení řízení, jímž soudní exekutor
dle § 170 odst. 2 o.s.ř. není vázán, a v tomto smyslu může proto vydat i nové usnesení
s odlišnou úpravou těchto otázek.
Z organizačních důvodů soudní exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
usnesení.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

V Plzni, dne 6.8.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora

