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JUDr. Ivan Erben, soudní exekutor, Exekutorský úřad 021 Praha 8
Staré náměstí 13/7, Praha 6, PSČ 161 00
DS:ax3g8dn, e-mail: info@exekutor-praha8.cz, IČ: 49639200
Úřední hodiny: Po 8:00-12:00 hod., Út 13:00-15:30 hod., St 8:00-12:00 hod., Čt 12:00-15:00 hod.
tel: 222313203 (s ohledem na Nařízení Evropské unie 2016/679 (GDPR) nelze poskytovat jakékoliv informace týkající
se exekučního řízení telefonicky)

č.j. 021 EX 9763/14-187
Soudní exekutor JUDr. Ivan Erben, Exekutorský úřad 021 Praha 8, se sídlem Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6,
Česká republika pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce/pověření, vydaném Okresním soudem ve
Žďáru nad Sázavou ze dne 10.12.2014 č.j. 15 EXE 2288/2014-19, exekuční titul: rozsudek Okresního soudu ve Žďáru
nad Sázavou 12 C 197/2013-46 ze dne 29.08.2014
proti povinnému:
1/ Anna Štěpánková
bytem Strmá 1050/2, Velké Meziříčí, nar. 20.10.1959;
2/ Pavel Štěpánek
bytem Oslavice č.p. 144, Oslavice, nar. 16.9.1982
na návrh oprávněného:

C.C. leasing s.r.o.
se sídlem Slavníkova 2357/9, Praha-Břevnov, IČ: 24132446

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 6.350,- Kč,úroky z prodl. ve výši 7.05%
ročně z částky 6.350,- Kč ode dne 06.04.2013 do zaplacení, smluvní pokuta ve výši 500,- Kč, smluvní pokuta ve výši 2%
denně z částky 6.350,- Kč ode dne 13.04.2013 do zaplacení, náhradu nákladů soudního nalézacího řízení ve výši
1.065,50 Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného ve smyslu § 87 odst. 2 zák. č. 120/2001
Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů, vydává toto

usnesení
I.

Dražba nemovitých věcí povinného č. 1

nařízena na základě usnesení č.j. 021 EX 9763/14-147 ve spojení s usnesením č.j. 021 EX 9763/14-171 na den
02.04.2019 v 08:00 hod. se odročuje na 14.05.2019.
Dražba bude zahájena dne 14.05.2019 v 09:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese
www.e-drazby.cz a bude ukončena nejdříve dne 14.05.2019 v 10:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé
činí podání - 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.
Podání je bráno za učiněné, pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno
– podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.
II.

V ostatním zůstává dražební vyhláška č.j. 021 EX 9763/14-147 ze dne 5.12.2018 nezměněna.
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Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že bylo zahájeno insolvenční řízení, nelze přikročit k provedení exekuce, tj. dražby nařízené
na den 2.4.2019 od 8.00 hod., a proto soudní exekutor odročil toto jednání a stanovil nové datum dražby na den 14.5.2019
od 9:00 hod.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)

V Praze dne 02.04.2019

JUDr. Ivan Erben
Soudní exekutor
Exekutorský úřad 021 Praha 8
Vyřizuje:
Mgr. Petra Pravdová
Exekutorská kandidátka

Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. § 48 odst. 4 o.s.ř.). K písemné žádosti účastníka, kterému byl
listinný stejnopis 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. (ust. § 17b odst. 3 kancelárského řádu).

