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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 Náchodě ze dne 19.6.2013, č.j. 18EXE 800/2013-19, , kterým byla
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Krajského soudu v Hradci
Králové ze dne 5.12.2011, č. j. 39 Cm 585/2011-41, Směnečný platební rozkaz Krajského
soudu v Hradci Králové ze dne 2.6.2011, č. j. 39 Cm 585/2011-14, ve věci oprávněného:
Oberbank AG pobočka Česká republika, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. čp.6 / čo.3,
České Budějovice - České Budějovice 1 370 01, IČ: 26080222, právní zástupce JUDr.
Petr Neubauer, advokát se sídlem Na Sadech čp. 4 / čo. 3, České Budějovice - České
Budějovice 6 370 01 proti povinným: 1) Martin Cvrkal, bytem Žďárky čp.70, Žďárky
549 37, nar. 23.09.1977, 2) Helena Cvrkalová, bytem Žďárky čp.70, Žďárky 549 37,
nar. 15.01.1977, právní zástupce JUDr. Vladimír Špaček, advokát se sídlem , k
uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 5 640 374,00 Kč s příslušenstvím: odměna
ze směnečného peníze 18 801,00 Kč, úrok 6,00 % ročně z částky 5 640 374,00 Kč od
2.4.2011 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 407 222,00 Kč, náklady
předcházejícího řízení 5 964,84 Kč, pro náklady oprávněného, které k 16.1.2018 činí
celkem 38 115,00 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce,

r o z h o d l

t a k t o :

Dražební jednání stanovené dražební vyhláškou č.j. 134 EX 6246/13-482 ze dne
28.11.2017 na termín 17.01.2018 v 11:00
s e

o d r o č u j e

n a

n e u r č i t o.

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením č.j. 134 EX 6246/13-482 ze dne 28.11.2017, které vydal soudní exekutor Mgr.
Ing. Jiří Prošek byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného na dne 17.01.2018
v 11:00, a to:

Dne 11.01.2017 a 12.01.2017 byly třetími osobami podány žaloba na vyloučení prodávané
nemovité věci z exekuce dle ust. § 267 o.s.ř.
Dle ust. § 336 odst. 1 o.s.ř. bylo- li zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení
prodávané nemovité věci z výkonu rozhodnutí, soud dražební jednání odročí do
pravomocného rozhodnutí o žalobě
Dle ust. § 52 odst. 1 a 2 e.ř. nestaví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční
řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Nestanoví-li tento zákon
jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další
právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci,
vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

V Plzni, dne 16.1.2018
Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.
Soudní exekutor
Za správnost: Mgr. Lucie Spáčilová,
z pověření soudního exekutora

