EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 10
Mgr. Bednář Richard, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská)
tel.: 272 101 211, email: info@exekuce.com, IČ: 66241146, http://www.exekuce.com

č. j. 003 EX 959/19-189

Usnesení
Soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě 1525/2, Praha
10, pověřený k vedení exekuce na návrh oprávněného Kříž Jaroslav, bytem Žalmanova 1193/6, Praha 4,
Braník, dat. nar.: 10.12.1979, práv. zast. advokátem JUDr. Szabo Vladimír, se sídlem Jeremenkova
1021/70, Praha-Braník, PSČ: 147 00, IČ: 66257930 proti povinnému 1/ Bašek Petr, bytem Jirkovská č.p.
5019, Chomutov, nar. 29.07.1979; 2/ Bašková Markéta, bytem Jirkovská č.p. 5019, Chomutov, nar.
19.10.1980, v pověření k provedení exekuce vydaném Okresním soudem v Chomutově ze dne
01.03.2019 č.j. 11 EXE 6400/2019-12, podle vykonatelného notářského zápisu JUDr. Ivany Demutové,
notářky, č.j. NZ 943/2017 ze dne 21.11.2017, kterým byla nařízena exekuce k uspokojení pohledávky
oprávněného rozhodl
takto:
I.

Dražba movitých věcí nařízená dražební vyhláškou č.j. 003 EX 959/19-166, na den
30.10.2020, odročená na den 20.11.2020, se dále odročuje na den 05.02.2021 od
10:00 hodin.

II.

Prohlídka movitých věcí před dražbou se uskuteční dne 05.02.2021, od 9.45 hodin
ve skladu soudního exekutora v areálu CSI a.s., v budově „C“, na adrese Pražská ul.
16, Praha 10.

III.

V ostatním zůstává dražební vyhláška č.j. 003 EX 959/19-166, ze dne 22.09.2020,
nezměněna.
O d ů v o d n ě n í:

Dne 22.09.2020 byla vydána dražební vyhláška č.j. 003 EX 959/19-166, kterou byl stanoven
termín dražby movitých věcí povinných na den 30.10.2020 od 10.00 hodin, a to ve skladu soudního
exekutora v areálu CSI a.s., v budově „C“, na adrese Pražská ul. 16, Praha 10. Následně byla usnesením
č.j. 003 EX 959/19-181, ze dne 21.10.2020, dražba odročena na den 20.11.2020 od 10.00 hodin.
Dle ust. § 119 odst. 1 občanského soudního řádu, může být jednání odročeno jen z důležitých
důvodů, které musí být sděleny. Z důvodu přijetí zákona č. 460/2020 Sb., kterým se mění zákon č.
191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby
účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního
zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů není možné od 13.11.2020 do 31.01.2021 provést
výkon rozhodnutí (exekuci) prodejem movitých věcí. Exekutor tak rozhodl o odročení dražebního roku na
den 05.02.2021 od 10.00 hodin.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).
V případě doručení tohoto elektronického dokumentu ve formě listinného stejnopisu vyhotoveného za
součinnosti provozovatele poštovních služeb, Vám bude na základě Vaší písemné žádosti tento dokument
zaslán v elektronické podobě elektronickou poštou, na elektronickou adresu uvedenou v žádosti nebo
předán v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Praze 10 dne 16.11.2020
Mgr. Bednář Richard, v.r.
soudní exekutor
- otisk úředního razítka Za správnost:
Mgr. Martin Zlatuška
exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem
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