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Č.j.: 146 EX 68/13-187

USNESENÍ

Soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, 
pověřený provedením exekuce na základě pověření soudního exekutora, které vydal Okresní soud v Ústí 
nad  Orlicí dne  18.02.2013  pod  č.j.  33  EXE 386/2013-41, nařízené  podle  vykonatelného  platebního 
výměru Oborové  zdravotní  pojišťovny  zaměstnanců  bank,  pojišťoven  a  stavebnictví č.j. 
052068334/PKPV/2008 ze  dne  19.05.2008,  vykonatelného  platebního  výměru Oborové  zdravotní 
pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví č.j.  092069053/PKPV/2011 ze dne 02.02.2011, 
vykonatelného  platebního  výměru Oborové  zdravotní  pojišťovny  zaměstnanců  bank,  pojišťoven  a 
stavebnictví č.j.  082071977/PKPV/2010 ze dne 17.06.2010, vykonatelného platebního výměru Oborové 
zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví č.j.  102070615/PKPV/2012 ze dne 
26.03.2012,  vykonatelného  platebního  výměru Oborové  zdravotní  pojišťovny  zaměstnanců  bank, 
pojišťoven  a  stavebnictví č.j.  1125000291/DPPV/2011 ze  dne  22.08.2011,  vykonatelného  platebního 
výměru Oborové  zdravotní  pojišťovny  zaměstnanců  bank,  pojišťoven  a  stavebnictví č.j. 
1125000291/PEPV/2011 ze  dne  22.08.2011,  vykonatelného  platebního  výměru Oborové  zdravotní 
pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví č.j. 1225000099/DPPV/2012 ze dne 16.02.2012, 
vykonatelného  platebního  výměru Oborové  zdravotní  pojišťovny  zaměstnanců  bank,  pojišťoven  a 
stavebnictví č.j. 1225000099/PEPV/2012 ze dne 16.02.2012 (dále jen „exekuční titul“)

na návrh oprávněného: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
se sídlem Roškotova 1225/1, Praha, IČ: 47114321

proti povinnému: Petr Němeček, bytem Sychrova 16, Ústí nad Orlicí,  dat. nar.: 12.06.1976

pro 204.818,- Kč s příslušenstvím 
rozhodl takto:

Termín konání elektronické dražby 

nařízené na základě dražební vyhlášky č.j.  146 EX 68/13-176 ze dne 09.07.2019 na elektronické adrese 
www.okdrazby.cz na  den  03.09.2019  v 15:00  hod.  ohledně  nemovitých  věcí  a  jejich  příslušenství 
v podílu 1/3 ve vlastnictví povinného:

se všemi součástmi a příslušenstvím.

Poučení: Pokud byl tento stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele poštovních služeb, může účastník, kterému byl listinný  
stejnopis doručen, písemně požádat o jeho zaslání v elektronické podobě s elektronickým podpisem, a to elektronickou poštou 
na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, nebo mu bude písemnost předána v sídle úřadu na technickém nosiči dat.



Příslušenství nemovitých věcí:
• bez příslušenství.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi 
jako jeden celek.

se odročuje na 05.11.2019 se zahájením v 09:00 hodin 

na elektronické adrese www.okdrazby.cz.

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne  05.11.2019 v 09:30 hod. Dražba se však koná, dokud 
dražitelé  činí  podání  (§  336i  odst.  4  o.s.ř.)  -  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.  Sledování 
elektronické dražby je veřejně přístupné.

Ostatní výroky dražební vyhlášky č.j. 146 EX 68/13-176 ze dne 09.07.2019 zůstávají v platnosti.

O d ů v o d n ě n í :

S ohledem na skutečnost, že dražební vyhláška č.j. 146 EX 68/13-176 ze dne 09.07.2019 dosud nenabyla 
právní moci, jelikož se ji nepodařilo doručit povinnému a do dne konání dražby by k  nabytí právní moci 
nedošlo, rozhodl soudní exekutor dražební jednání odročit. Současně byl stanoven nový termín zahájení a 
ukončení elektronické dražby s tím, že ostatní výroky dražební vyhlášky zůstávají v platnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. 

V Praze dne 29.08.2019

    otisk úředního razítka

JUDr. Jiří Bulvas, v.r. 
soudní exekutor 

Exekutorský úřad Praha 1 
Vyřizuje: Mgr. Ing. Silvio Strnad
Za správnost vyhotovení:
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