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Č.j. 139 EX 25883/11-269  
zn. opr. MB-03707/3825 

 

U s n e s e n í  
 

Soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk, se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 

Zábřeh na Moravě pověřený provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 

2.1.2012, č.j. 147EXE2/2012-7, které nabylo právní moci dne 11.4.2012, kterým byla nařízena exekuce podle 

vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 č. j. 5EC59/2010 ze dne 8.6.2011, který nabyl právní moci 

dne 21.9.2011, vykonatelného dne 27.9.2011 a vykonatelného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 7 č. j. 5 EC 

59/2010 ze dne 12.8.2011, který nabyl právní moci dne 21.9.2011, vykonatelného dne 27.9.2011 ve věci 

oprávněného: Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská čp.121 / čo.8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , IČ: 

27242617, práv. zast. Mgr. et Mgr. Jana Sekyrová, advokát se sídlem Letenská čp.121 / čo.8, 118 00 Praha 1 - 

Malá Strana, proti povinnému: Roman Beránek, bytem Dělnická čp.1501 / čo.28, Praha - Holešovice 170 00, 

IČ: 87418126, nar. 28.8.1978, pro 126 469,00 Kč s příslušenstvím, 
 

rozhodl takto : 
 

I. Elektronická dražba nemovitých věcí povinného, nařízená usnesením ze dne 3. 2. 2015 č.j. 139 EX 

25883/11-167 (dražební vyhláška), ve spojení s usnesením ze dne 19. 3. 2015 č.j. 139 EX 25883/11-183 a 

usnesením ze dne 21. 5. 2015 č.j. 139 EX 25883/11-203 , se stanovuje na den 22. 9. 2016. 

 
II. Elektronická dražba se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: 

www.okdrazby.cz. 

 

Zahájení elektronické dražby: dne 22. 9. 2016 v 13:30 hod. 

 

Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 22. 9. 2016 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud 

dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění do 31. 12. 2012 

(dále jen „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. 

 
V ostatním zůstává usnesení ze 3. 2. 2015 č.j. 139 EX 25883/11-167 (dražební vyhláška) beze změn. 

 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 Usnesením ze dne 3. 2. 2015 č.j. 139 EX 25883/11-167, ve spojení s usnesením ze dne 19. 3. 2015 č.j. 

139 EX 25883/11-183, nařídil soudní exekutor provedení elektronické dražby nemovitých věcí povinného na den 

21. 5. 2015 v 13:30 hod. prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz. Předmětem dražby jsou: 

 

 

http://www.okdrazby.cz/
http://www.okdrazby.cz/


 

 Usnesením ze dne 21. 5. 2015, č.j. 139 EX 25883/11-203, rozhodl soudní exekutor o odročení konání 

elektronické dražby na neurčito z důvodu procesního podání povinného, kterým se povinný ohradil proti 

probíhající exekuci a prodeji nemovitých věcí v dražbě. Jelikož o podání povinného bylo již pravomocně 

rozhodnuto a důvody odročení dražebního jednání tedy pominuly, rozhodl soudní exekutor tak, jak je uvedeno ve 

výrokové části tohoto usnesení, a stanovil nový termín konání dražby na den 22. 9. 2016 ve 13:30 hod.. 

V ostatním zůstává usnesení ze dne 3. 2. 2015 č.j. 139 EX 25883/11-167 (dražební vyhláška) nezměněno. 

 
 

P o u č e n í :  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

 

 

V Zábřehu na Moravě dne 18. 8. 2016 
Mgr. Marcel Kubis, v.r. 

soudní exekutor 

 
Za správnost vyhotovení: Mgr. Lenka Waloszková 

z pověření soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise 

 
 

 
Poučení: 

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Provozovatelem poštovních služeb je Česká pošta, s.p., 

organizační jednotka Postservis. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky – kancelářský řád, k 

písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou 

adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle 

úřadu na technickém nosiči dat. 
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