
č.j. 144 EX 9740/17-117

U S N E S E N Í

     Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 - Zličín,  
pověřený vedením exekuce podle vykonatelného notářského zápisu Mgr. Pavel Vavříček, notář č.j. NZ 1256/2017, N 1107/2017 ze dne 
13.10.2017 (exekuční titul) a na základě pověření Městského soudu v Brně ze dne 12.12.2017 č.j. 79 EXE 2991/2017-18 ve prospěch
oprávněného: UNILEASING a.s.

sídlem Randova 214, Klatovy V., 339 01, IČO: 25205552 
práv.zast. Mgr. Jakub Steidl, advokát, Randova 204, Klatovy V., 339 01

povinnému:
proti

Viktor Harnach
bytem Oldřichova 187/55, Praha, 128 00  ,   dat.nar.   30.11.1970  
Daniela Alexandra Magal
bytem Hudcova 34/14, Brno, 621 00, dat.nar. 31.08.1966

pro 1.074.952,- Kč s přísl.,

rozhodl  t a k t o :

Dražební rok nemovitých věcí, a to:

ve vlastnictví povinného Viktor Harnach, bytem Oldřichova 187/55, Praha, 128 00, dat.nar. 30.11.1970
podíl 1/2

 

nařízený  na  den  13.06.2018,  který  měl  proběhnout  prostřednictvím elektronického  systému  dražeb  na  internetu  na  adrese 
portálu:  www.exdrazby.cz od 10:00 hod. do 11:00 hod. usnesením č.j. 144 EX  9740/17-82, ze dne 03.05.2018 se odročuje na 
neurčito.

O d ů v o d n ě n í       

    Zástavní věřitel společnost Expobank CZ a.s. doručil dnešního dne v 8:56 hod. prostřednictvím svého právního zástupce soudnímu 
exekutorovi elektronické podání (bez zaručeného elektronického podpisu), ve kterém ho informoval o tom, že byl ze strany tohoto 
věřitele podán insolvenční návrh. 

     Soudní exekutor podání zástavního věřitele přezkoumal a zjistil, že informace o zahájeném insolvenčním řízení na povinného nebyla  
před zahájením dražby zveřejněna v insolvenčním rejstříku na  www.justice.cz.  Zástavní  věřitel  též  ve svém podání  neprokázal,  že 
skutečně insolvenční návrh insolvenčnímu soudu podal (např. předložením dokladu o odeslání elektronického podání, popř. podacím 
razítkem insolvenčního soudu na insolvenčním návrhu v případě listinného podání). 

    Soudní exekutor shora uvedené skutečnosti zhodnotil a dospěl k závěru, že i za této procesní situace je na místě dražbu odročit.

    Jestliže totiž v posuzované věci bylo zjištěno a vyplývá to též z obsahu spisu soudního exekutora, že zástavní věřitel cca hodinu před 
zahájením elektronické dražby oznámil na adresu elektronické podatelny soudního exekutora, že podal insolvenční návrh včetně příloh,  
je na místě, aby soudní exekutor toto sdělení zástavního věřitele prověřil a za tímto účelem dražbu nařízenou na den 13.06.2018 odročil.  
Soudní  exekutor  se  tedy  rozhodl  vyčkat,  zda  informace  o  zahájeném insolvenčním řízení  bude  skutečně  v insolvenčním rejstříku 

1

http://www.justice.cz/


zveřejněna a zda tak bude tvrzení zástavního věřitele prokázáno. 

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Praze dne 13.06.2018
Úřední otisk razítka

JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, v.r.
                                                 soudní exekutor

                        
Za správnost vyhotovení: 
Veronika Mašková
pověřena soudním exekutorem

Doručuje se:
- oprávněnému do vlastních rukou
- povinnému do vlastních rukou
- manželu povinného (pokud nemovitá věc náleží do SJM) do vlastních rukou
- osobám s předkupním právem do vlastních rukou
- osobám se zástavním právem do vlastních rukou
- osobám, kterým se doručuje usnesení podle ust. § 336a OSŘ do vlastních rukou
- osobám, které přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinymi je prokázaly do vlastních rukou
- finančnímu úřadu v jehož obvodu je nemovitá věc a v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
- obecnímu úřadu v jehož obvodu je nemovitá věc a v jehož obvodu má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
- těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- příslušnému katastrálnímu úřadu
- obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc

Poučení: K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti poštovních služeb doručen, se zašle elektronickou poštou na elektronickou  
adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.


		2018-06-13T13:09:57+0200




