č. j.: 167 EX 30791/13-422

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6,
pověřený provedením exekuce pověřením č. j. 18 EXE 1746/2013-14 ze dne 21.11.2013, které vydal Okresní
soud v Náchodě na základě vykonatelného rozhodnutí - platební rozkaz č.j. EPR 75031/2012-10, který vydal
Okresní soud v Náchodě dne 07.01.2013 a který se stal pravomocným dne 25.01.2013 a vykonatelným dne
25.01.2013, ve věci exekuce oprávněného: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 15057,
Praha 5, IČ 00001350, zast. Mgr. Jiří Žák, advokát, Národní 28, 11000, Praha 1, proti povinnému:
JAROSLAVA MACHÁČKOVÁ, Bc., Husovo náměstí 268, 55203, Česká Skalice, nar.03.10.1964, IČ
68230681, pro pohledávku 23 505,30 Kč s příslušenstvím, rozhodl v souladu s ustanovením § 52 zákona č.
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „EŘ“),
t a k t o:
I.

Dražba nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č. j. 167 EX 30791/13-297, kterou vydal
dne 21.10.2020 soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, s e o d r o č u j e na 19.1.2021 v 9:00
hod. Dražba bude zahájena dne 19.1.2021 v 9:00 hod. na dražebním portálu
www.drazby-exekutori.cz.

II.

Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 19.1.2021 v 9:20 hodin. Dražba se však koná,
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“). Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražby na okamžik po
uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. V takovém
případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí podání. Podání
se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno, tzn. podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.

III.

V ostatních bodech zůstává dražební vyhláška beze změny.
Odůvodnění:

Usnesením č. j. 18 EXE 1746/2013-14 ze dne 21.11.2013, které vydal Okresní soud v Náchodě, na
základě vykonatelného rozhodnutí - platební rozkaz č.j. EPR 75031/2012-10, který vydal Okresní soud v
Náchodě dne 07.01.2013 a který se stal pravomocným dne 25.01.2013 a vykonatelným dne 25.01.2013, byla
nařízena exekuce na majetek povinného a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko,
Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6.
Dražební vyhláškou soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka ze dne 21.10.2020, č.j. 167 EX
30791/13-297, byla nařízena dražba nemovitých věcí ve vlastnictví povinného (podíl ve výši id. 1/3)
zapsaných na LV: 806, katastrální území: 778419 Velká Jesenice, obec: Velká Jesenice, zapsané u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký Kraj, katastrální pracoviště Náchod, a to pozemek parc. č. 1036/12
o celkové výměře 12.838 m2.
Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou splněny zákonné podmínky pro konání dražebního jednání,
neboť nebylo řádně doručeno všem účastníkům řízení, rozhodl soudní exekutor o jeho odročení na den
19.1.2021 v 9:00 hod.

Soudní exekutor žádá ve smyslu § 336c odst. 3 OSŘ příslušný exekuční soud a obecní úřad,
v jehož obvodu jsou nemovité věci, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě
obvyklým.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
V Praze dne 8.12.2020
Otisk úředního razítka
JUDr. Edvard Kubečka, v.r.
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
JUDr. Igorem Ivankem
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