
194 EX 555/17-66

U S N E S E N Í
Soudní  exekutor  Mgr.  Bohumil  Brychta,  Exekutorský  úřad  Rychnov  nad 

Kněžnou, se sídlem Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, pověřený k provedení exekuce 
Okresním soudem v Pardubicích pod č.j. 16 EXE 7059/2017-19 dne 30.08.2017, kterým byla 
nařízena  exekuce  vykonatelného  notářského  zápisu JUDr.  Zdeněk  Pavel,  notář č.j.  NZ 
21/2012  N  25/2012 ze  dne  31.01.2012 a  vykonatelného  rozsudku Okresního  soudu  v 
Pardubicích č.j. 27 C 238/2015-62 ze dne 27.02.2017 a vykonatelného rozsudku Krajského 
soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích č.j. 18 Co 160/2017-91 ze dne 17.07.2017

proti povinnému: Jakub Šorš, bytem kpt. Nálepky č.p. 2315, 530 02  Pardubice, nar. 
31.01.1991, IČ: 03354369

na návrh 
oprávněného: Mgr.  Jana  Gamrátová, Vrchlického  182,  534  01  Holice,  nar. 

02.12.1981
zast. JUDr. Alena Ježková, advokát se sídlem Střelecká 574/13, 500 
02 Hradec Králové

o provedení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve 
výši 1.826.000,- Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 23.851,70 Kč a povinnosti povinného 
zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce,    r o z h o d l   v souladu s ust. § 52 č. 
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 
zákonů (dále jen "e. ř.")

t o t o :

D r a ž e b n í   r o k   ve věci nařízený na 8.1.2019 od 10:15 hod na portále e-
drazby.cz za účelem prodeje bytové jednotky číslo 2315/6 v budově  č.p. 2312, 2313, 
2314,  2315, stojící  na pozemku parc. č. St.  4325, toho všeho zapsaného v katastru 
nemovitostí  vedeném  Katastrálním  úřadem  pro  Pardubický  kraj,  Katastrálním 
pracovištěm  Pardubice,  pro  obec  Pardubice,  katastrální  území  Pardubice,  na  listu 
vlastnictví  č.  57654  spolu  s  podílem  na  společných  částech  1909/49784  objektu 
bydlení číslo popisné 2312, 2313, 2314, 2315, stojícího na pozemku parc. č. St. 4325 a 
pozemku parcelní číslo St. 4325 o výměře 629m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, toho všeho zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem 
pro  Pardubický  kraj,  Katastrálním  pracovištěm  Pardubice,  pro  obec  Pardubice, 
katastrální území Pardubice, na listu vlastnictví  č. 57483,   s e   z důvodu  zahájení 
povinným insolvenčního řízení pod sp. zn. KSPA 56 INS 134 / 2019   o d r o č u j e 
na 19.2.2019 od 10:15 hodin na portále e-drazby.cz.

Nedílnou   s o u č á s t í   tohoto rozhodnutí zůstávají veškerá sdělení, pokyny a 
poučení obsažené v dražební vyhlášce č.j. 194 EX 555/17-64 z 28.11.2018, stejně tak 
jako vymezení předmětu dražby.

Odůvodnění:

Soudní exekutor při provádění exekuce nařídil 28.11.2018 pod čj. 194 EX 555/17-64 
na 8.1.2019 od 10:15 hod dražbu dotčených nemovitých věcí.

Dne  8.1.2019  v 6.44  však  byly  zveřejněny  v insolvenčním  rejstříku  informace  o 
zahájení  povinným  insolvenčního  řízení,  čímž  znemožnil  provedení  exekuce  dražbou,  i 
postup  ve  smyslu  §  82  odst.  2  písm.  b)  insolvenčního  zákona,  tím  spíše,  že  pro 
nedostupnost  insolvenčního  rejstříku  získal  soudní  exekutor  informaci  o  tomto  řízení  až 
bezprostředně před dražbou.



Soudnímu  exekutorovi  potom nezbylo,  než  dražební  jednání  odročit,  přičemž  vše 
ostatní, kromě termínu dražby, se řídí textem dražební vyhlášky identifikované ve výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení   n e n í   přípustný opravný prostředek. 

V Týništi nad Orlicí 08.01.2019

Mgr. Bohumil Brychta, v.r.
soudní exekutor

Exekutorský úřad Rychnov nad Kněžnou

Za správnost vyhotovení Mgr. Jiří Janeček
pověřen(a) soudním exekutorem
Mgr. Bohumilem Brychtou

Pokud  Vám  byl  tento  dokument  doručen  bez  otisku  razítka  a  bez  podpisu,  byl  vyhotoven  v součinnosti  
s provozovatelem poštovních služeb (hybridní pošta) a je platný i bez těchto náležitostí. Jako účastník řízení si  
můžete  zažádat  o  dodání  jeho  originálu  e-mailem  nebo  datovou  schránkou,  popřípadě  ho  převzít  též  
v elektronické podobě osobně v sídle úřadu.

Doručuje se:
do VR

- oprávněný

- (další oprávněný)

- povinný

- (manžel/ka povinného)

- (zástavní, předkupní právo, výhrada zpětné koupě)
ne do VR

- (o jejichž právech rozhodováno v usnesení o ceně - s předkupním právem, věcným právem, nájemním právem)

- (přihlášení věřitelé, včetně zástavních)

- orgán obce, kde se dražba koná

- orgán obce, kde má povinný bydliště

- úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost

- finanční úřad, kde se dražba koná

- finanční úřad, kde má povinný bydliště

- příslušný katastrální úřad

- kdo vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (včetně Ministerstva vnitra -
Odboru sociálního zabezpečení a Vojenského úřadu sociálního zabezpečení)kdo vybírá pojistné na veřejné zdravotní
pojištění

Vyvěšuje se:

- úřední deska Exekutorského úřadu Rychnov nad Kněžnou

- elektronická úřední deska Exekutorského úřadu Rychnov nad Kněžnou

Zdvořile žádám orgán obce, v jejímž obvodu se nachází předmět dražby, aby toto rozhodnutí spolu 
s dražební vyhláškou, na kterou odkazuje, nebo jejím podstatným obsahem uveřejnil způsobem v  
místě obvyklým na své úřední desce ode dne jeho obdržení do dne konání odročené dražby.
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