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USNESENÍ
 Soudní exekutor  Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad  Pardubice, se sídlem  9. května 

215,  533  72  Moravany,  Česká  republika jmenovaný  rozhodnutím  ministryně  spravedlnosti  České 
republiky  č.j.  MSP-400/2014-OJ-SO/4  s účinností  od  1.9.2014  novým  soudním  exekutorem do 
uvolněného Exekutorského úřadu Pardubice po soudním exekutorovi JUDr. Arnoštu Hofmanovi, který 
byl  pověřen  k provedení  exekuce  Okresním  soudem  v  Kroměříži dne  21.01.2009 pod  č.  j.  4Nc 
4060/2009-9
na návrh oprávněného: Citibank Europe plc, se sídlem Dublin, North Wall Quay 

1,  Irsko,  podnikající  na  území  ČR  prostřednictvím 
Citibank  Europe  plc,  organizační  složka,  se  sídlem 
Bucharova 2641/14, Praha 2, PSČ: 158 02, IČ: 28198131, 
práv. zast. advokátem JUDr. Marie Cilínková, se sídlem 
Bolzanova 1615/1, Praha-Staré Město, PSČ: 110 00, IČ: 
66198500

proti povinnému: Gorka Jiří, bytem Oskol 3203/22, Kroměříž, PSČ: 767 01, 
RČ: 630327/1601

za účasti přihlášených věřitelů: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,  Orlická 4/2020, 
130 00 Praha, 
Komerční banka a.s.,  Na příkopě 969/33, 110 00 Praha 1, 
JUDr.  Marie  Cilínková,   Bolzanova 1615/1,  110  00 Praha-Staré 
Město, 
PPF B1 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným založená 
dle  právních předpisů Nizozemského království,   Strawinskylaan 
933, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, 
Generali Pojišťovna a.s.,  Bělehradská 299/132,  120 00 Praha 2 - 
Vinohrady, 

k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému  pohledávku ve výši 42.687,06 Kč,úroky z prodlení ve 
výši  26.4%  ročně  z  částky  42.687,06  Kč  ode  dne  05.10.2007  do  zaplacení,  náhradu  nákladů 
předcházejícího řízení ve výši 19.750,40 Kč a povinnosti uhradit  náklady exekuce, rozhodl dle §47 a 
§59 odst. 1 písm. c) exekučního řádu v návaznosti na ustanovení § 336m odst. 1 o.s.ř. 

t a k t o:

Dražební jednání prodejem nemovitých věcí povinného nařízené na 28.6.2016 od 10,00 
hodin se odročuje na 12.7.2016 od 7,30 hodin.  

O d ů v o d n ě n í: 
Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice byl Okresním soudem v 

Kroměříži dne  21.01.2009,  pod  č.  j.  4Nc  4060/2009-9 pověřen  provedením  exekuce  na  majetek 
povinného.  Dnem 31.8.2014 zanikl výkon funkce soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana a do 
uvolněného  Exekutorského  úřadu  Pardubice  byl  rozhodnutím  ministryně  spravedlnosti  České 
republiky  jmenován  rozhodnutím  č.j.  MSP-400/2014-OJ-SO/4  s účinností  od  1.9.2014  novým 
soudním exekutorem Mgr. Tomáš Voborník. Podle §15 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. z.  exekutor 
jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a 
provádí dále exekuční i další činnost.

Dne 22.3.2016 byla vydána dražební  vyhláška č.j. 195 EX 306/09-87 k provedení  exekuce 
prodejem nemovitých  věcí  ve  vlastnictví  povinného.  Pro  provedení  dražby  samotné  byla  zvolena 
elektronická forma dražby a dražba byla nařízena na 4.5.2016 od 9,30 hodin.

Z důvodu  insolvence  byla  tato  dražba  přerušena  a  po  odpadnutí  překážky  (ukončení 
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insolvenčního řízení zn. KSBR 27 INS 10576 / 2016) byl nařízen termín pokračování v el.  dražbě 
nemovitostí na 28.6.2016 od 10,00 hodin. 

Před započetím dražebního jednání byla provedena kontrola exekučního spisu se zaměřením 
na  skutečnosti  bránící  provedení  dražby,  tj.  např.  podání  směřující  k zastavení  exekučního  řízení, 
odkladu provedení exekuce, dražby, úhrada vymáhané povinnosti, zahájení řízení bránících provedení 
dražby. 

Kontrolou  insolvenčního  rejstříku  bylo  zjištěno,  že  pod  zn.  KSBR  40  INS  15316  / 
2016 vedená  u Krajského  soudu  v Brně  bylo  dne  28.6.2016  zahájeno  další  insolvenční  řízení 
s povinným.

Podle §71 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb.z. se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná 
písemnost  insolvenčního  soudu  nebo  účastníků  se  v  insolvenčním  řízení  doručují  pouze 
zveřejněním písemnosti v  insolvenčním  rejstříku  (dále  jen  "doručení  vyhláškou"),  ledaže  zákon 
stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Podle §71 odst. 2 z.č. 182/2006 Sb.z. se při doručení vyhláškou se písemnost považuje za 
doručenou  dnem,  popřípadě  okamžikem  jejího  zveřejnění  v  insolvenčním  rejstříku;  okamžikem 
zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění.

Podle §71 odst. 3 z.č. 182/2006 Sb.z. se povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhláškou 
různé údaje, stanovená v tomto zákoně, je splněna zveřejněním příslušné písemnosti v insolvenčním 
rejstříku; při zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku platí odstavec 2 obdobně.

Podle §101 odst.  1 z.č.  182/2006 Sb. z.   zahájení insolvenčního řízení  oznámí insolvenční 
soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Jestliže 
insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního 
soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto  
vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního 
soudu.

Podle ustanovení §109 ods.t 1 písm. c) z. č. 182/2006 Sb. z.  zahájením insolvenčního řízení 
výkon  rozhodnutí  či  exekuci,  která  by  postihovala  majetek  ve  vlastnictví  dlužníka,  jakož  i  jiný 
majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Soudní  exekutor  je  povinen  se  zdržet  takových  úkonů,  jimiž  je  exekuce  bezprostředně 
prováděna pokud je v běhu insolvenční řízení. 

S ohledem  na  shora  uvedené  skutečnosti  a  ustanovení  zákona  rozhodl  soudní  exekutor  o 
odročení dražby na 12.7.2016 od 7,30 hodin.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§202 odst. 1. písm. a) o.s.ř.).

Listinné stejnopisy v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem mohou být 
vyhotovovány  za  součinnosti  provozovatele  poštovních  služeb.  K písemné  žádosti 
účastníka  řízení,  kterému  byly  listinné  stejnopisy  vyhotovené  za  součinnosti 
provozovatele poštovních služeb zaslány, zašle soudní exekutor elektronickou poštou 
na  elektronickou  adresu  uvedenou  v žádosti  písemnost  vyhotovenou  v elektronické 
podobě, popř. ji předá účastníkovi řízení nebo jeho zástupci na technickém nosiči dat, 
který účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí předloží soudnímu exekutorovi.

V Moravanech dne 28.06.2016

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
      Exekutorský úřad Pardubice   
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