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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:
Okresního soudu v Olomouci ze dne 2.7.2019, .j. 50 EXE 4313/2019-12, , kterým
byla na ízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Sm ne ný platební rozkaz
M stského soudu v Praze ze dne 17.7.2018, . j. 13 Cm 100/2018-15,
ve v ci
oprávn ného:
eskoslovenská obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická p.333 /
o.150, Praha - Praha 5
150 00, I : 00001350, právní zástupce JUDr. Martin
Bjalon ik, advokát se sídlem Václavské nám stí p.846 / o.1, Praha - Nové M sto
110 00 proti povinnému: Milan Ora ko, bytem Hn votín p.158, Hn votín 783 47,
I : 76092364, nar. 13.05.1985,
k uspokojení pohledávky oprávn ného ve vý i
1 147 988,44 K s p íslu enstvím: úrok 6,00 % ro n z ástky 1 147 988,44 K od
17.4.2018 do zaplacení, náklady p edcházejícího ízení 105 652,20 K , odm na ze
sm ne ného peníze 3 827,00 K , pro náklady oprávn ného, které k 31.3.2020 iní
celkem 16 335,00 K , jako i k úhrad náklad exekuce,
r o z h o d l t a k t o :
I.

Dra ební jednání na ízené dra ební vyhlá kou
dne 28.02.2020 na den 31.03.2020 v 13.00 hod

.j.: 134 EX 06198/19 - 161 ze

se odro uje na den 05.05.2020 ve 13.00 prost ednictvím
systému dra eb na internetové adrese www.exdrazby.cz.

elektronického

Ukon ení elektronické dra by: nejd íve dne 05.05.2020 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
06198/19-161 ze dne 28.02.2020 nedot eny.
O d

v o d n

vyhlá ky

.j.

134

EX

n í :

Usnesením
.j. 34 EX 06198/19 - 161 ze dne 28.02.2020, které vydal soudní
exekutor Mgr. Ing. Ji í Pro ek byla na ízena dra ba nemovitostí povinného na den
31.03.2020 v 13:00 prost ednictvím portálu www.exdrazby.cz, a to nem. v cí
nacházejících se v katastrálním území Hn votín . 640158 v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním pracovi t m Olomouc, na území obce Hn votín, na listu
vlastnictví . 1162:
- Pozemek ve spole ném jm ní man elu odpovídající id. 1/2 podílu povinného, p.
íslo 460, o vým e 306 m2 (zahrada)
S ohledem na skute nost, e byl p ed zahájením dra ebního jednání podání ins.
návrh, o n m nebylo doposud rozhodnuto, rozhodl soudní exekutor tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Pou ení:

Proti tomuto usnesení není odvolání p ípustné.

V Plzni, dne 31.03.2020

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

