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USNESENÍ

Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 
Moravany, Česká republika pověřený k provedení exekuce Obvodním soudem pro Prahu 2 dne 13.08.2015 pod 
č. j. 33 EXE 231/2015-18 ve věci

na návrh oprávněné/ho: Kučera Miloslav,  nar. 04.03.1942, bytem Na Labišti č.p. 530, Pardubice, kt. právně 
zastupuje advokát/ka JUDr. Šárka Línková, se sídlem Jiráskova 972, Pardubice
 

proti povinné/mu: Kučera Jakub,  nar. 07.12.1971, IČ: 88595480, bytem Ruská 1050/4, Teplice, kt. 
právně zastupuje advokát/ka Mgr. Michal Balcar, se sídlem Říční 456/10, Praha
 

za účasti přihlášených 
věřitelů:

a za účasti na straně 
oprávněné:

1. Exekutorský úřad Plzeň - město, Dominikánská 8, 301 00 Plzeň; 

2. Exekutorský úřad Plzeň - město, Dominikánská 8, 301 00 Plzeň; 

3. Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště Teplice ,  Dlouhá 42,  415 
01 Teplice; 

4. Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5; 

5. Pražská plynárenská, a.s., ,pr. zast. JUDr. Alešem Doubkem, advokátem  ; 

6. CRM Factory GmbH, organizační složka, Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 
8, pr. zastoupena Nedbalová Veronika Mgr. LL.M.; 

7. Exekutorský úřad Praha 7, Tusarova 25, 170 00 Praha; 

8. Total Brokers Partners a.s.,  Masarykovo náb. 235/28,  110 00 Praha, pr. zast. 
Mgr.Davidem Belhou, advokátem; 

9. Total Brokers Partners a.s.,  Masarykovo náb. 235/28,  110 00 Praha, pr. zast. 
Mgr.Davidem Belhou, advokátem

Veronika Machková, nar. 25.8.1980, bytem Slepá 67/1, Šestajovice 

podle  vykonatelného  elektronického  platebního  rozkazu  Obvodního  soudu  pro  Prahu  2   ze  dne  28.04.2015,  č.j.  
EPR44073/2015-6, k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 100.000,- Kč, s úrokem z prodlení ve 
výši 7.5% ročně z částky 50.000,- Kč ode dne 01.12.2012 do zaplacení, úrokem z prodlení ve výši 7.05% ročně z částky  
50.000,- Kč ode dne 02.03.2013 do zaplacení, náhradu nákladů soudního řízení ve výši 20.516,50 Kč a k vymožení nákladů 
exekuce
r o z h o d l   

takto:

Dražba nemovitých věcí povinného nařízená na 20.9.2017 usnesením č. j. 195 Ex 985/15-78 ze dne 
15.08.2017  s e    o d r o č u j e   n a    n e u r č i t o. 

 

O d ů v o d n ě n í:

mailto:podatelna@exek.cz


Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník byl Obvodním soudem pro Prahu 2 dne 13.08.2015, pod č. j. 33 
EXE 231/2015-18 pověřen provedením exekuce na majetek povinného.

Na základě dražební vyhlášky č. j. 195 Ex  985/15-78 ze dne  15.08.2017 byla na 20.9.2017 nařízena 
dražba nemovitých věcí povinného, a to k nemovitým věcem
-pozemek parc.č. 3292, jehož součástí je stavba č.p. 1050, zapsáno na listu vlastnictví č. 6270 pro obec a k.ú. 
Teplice, okr. Teplice.

Soudnímu exekutorovi byl dne 19.9.2017 doručen návrh na změnu účastníka řízení na straně oprávněné 
a návrh nové oprávěné na zastavení exekučního řízení. 

Za těchto okolností nelze elektronickou dražbu nemovitých věcí povinného v nařízeném termínu provést 
a soudní exekutor přistoupil k odročení nařízeného termínu konání el. dražby na neurčito. 

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

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 19.09.2017

Doručování: 
oprávněný, povinný 
osoby, které do řízení přistoupily jako další oprávnění,
Exekutorský úřad Plzeň - město 
Exekutorský úřad Plzeň - město 
Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště Teplice 
Hypoteční banka, a.s. 
Doubek Aleš, JUDr. advokát
Nedbalová Veronika Mgr. LL.M. advokát
Exekutorský úřad Praha 7 
Belha David, Mgr. advokát
Belha David, Mgr. advokát
El. úřadní deska EÚ
Machková Veronika

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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