EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. PETR JAROŠ
Škroupova 150, 537 01 Chrudim, tel. 469 623 238 e-mail: info@exekucejaros.cz
č.j: 129 EX 839/16-51

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš, Exekutorský úřad Chrudim se sídlem Škroupova 150, 537 01 Chrudim,
pověřený vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 17.02.2016, č.j.:
33 EXE 147/2016 - 12, k vymožení povinnosti, k vymožení povinnosti dle vykonatelného rozhodnutí
vydaného Okresním soudem v Ústí nad Orlicí dne 31.08.2015, č.j.: EPR 181309/2015-5 , a to k uspokojení
pohledávky
oprávněné: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha, IČ:
47116617,
práv. zast. advokátem Mgr. Tomáš Pertot, advokát, se sídlem V Jámě 699/1, Praha, PSČ: 110 00, IČ:
73612651
proti povinnému: Procházková Dana, bytem Vídeňská 240/25, Brno, PSČ: 639 00, dat. nar.: 03.02.1976
ve výši 2507,-- Kč s příslušenstvím a dále i nákladů této exekuce, které v průběhu řízení vzniknou, rozhodl
takto:
termín dražebního jednání nařízeného oznámení o dražebním roku vydaného pověřeným soudním
exekutorem č.j. 129 EX 839/16-39 ze dne 21.09.2018 na den 24.10.2018 se začátkem v 10:00 hodin
odročeného usnesením soudního exekutora č.j. 129 EX 839/16-45 ze dne 23.10.2018 na neurčito, se
stanovuje na den 14.05.2019 v 10:00 hodin s místem dražby na adrese Vídeňská 240/25, Brno, GPS
49.1832678N, 16.5952775E.
Odůvodnění:
Oznámením o dražebním roku č.j. 129 EX 839/16-39 ze dne 21.09.2018 nařídil soudní exekutor
dražbu movitých věcí na den 24.10.2018 se začátkem dražebního jednání v 10:00 hodin s místem konání
dražby na adrese Vídeňská 240/25, Brno.
Usnesením č.j. 129 EX 839/16-45 ze dne 23.10.2018 rozhodl soudní exekutor o odročení nařízeného
dražebního jednání na neurčito. Jelikož již pominuly důvody odročení dražebního jednání, neboť povinný
nedodržel splátky exekuce, je na místě stanovit termín dražebního jednání, a proto bylo rozhodnuto tak, jak
je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Ve smyslu ustanovení § 17b odst. 1 Stavovského předpisu Exekutorské komory České republiky,
kancelářského řádu, může být listinný stejnopis vyhotoven za součinnosti provozovatele
poštovních služeb prostřednictvím tzv. hybridní pošty, a proto nemusí být takto vyhotovená
listina opatřena podpisem a otiskem úředního razítka soudního exekutora. Dle ust. § 17b odst. 3
kancelářského řádu, 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 dle ust. § 16a kancelářského řádu nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.
Nad rámec tohoto usnesení považuje soudní exekutor za vhodné označit věci, jichž se týká
dražební jednání a podmínky účasti v dražbě:
Položka
číslo

1

Popis dražené věci

Rozhodná cena v Kč

Mobilní telefon SAMSUNG
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Výše nejnižšího podání
Kč

50,-

2

BTV Panasonic

1200,-

400,-

3

TV stolek - sklo

600,-

200,-

4

DVD SAMSUNG

300,-

100,-

5

HIFI system SHARP

450,-

150,-

6

Kytara španělka NASHVILLE

2000,-

667,-

7

Repro combo LANEY

900,-

300,-

8

Klávesy KORG

3000,-

1000,-

9

El. Kytara MUSTANG

1200,-

400,-

10

Šatní skříň

1200,-

400,-

11

BTV PANASONIC

600,-

200,-

12

Multimediální zaří. Panasonic

600,-

200,-

Dražby se může zúčastnit pouze registrovaný dražitel, který prokáže svoji totožnost platným úředním
průkazem (občanský průkaz nebo pas), v případě dražení za jiného, oprávněním k takovémuto jednání.
Registrace dražitelů proběhne dne 14.05.2019 od 09:45 do 09:55 hodin na místě samém.
Povinnému se tímto přikazuje, aby na dobu dražebního jednání umožnil přístup k draženým věcem,
popřípadě dražené věci umístil na místo veřejně přístupné, a připravil tyto věci k dražbě.
Dále se povinnému přikazuje, aby z mobilního telefonu pod položkou č. 1 odstranil důvěrná či osobní
data.
Soudní exekutor tímto žádá orgán obce, v jehož obvodu bude dražba konána a v jehož obvodu má povinný
bydliště, aby toto usnesení nebo její podstatný obsah uveřejnil do dne konání dražby způsobem v místě
obvyklým.
V Chrudimi dne 08.04.2019

Mgr. Petr Jaroš
soudní exekutor
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