Exekutorský úřad Zlín
Mgr. Marek Jenerál, soudní exekutor
tel.: 577 001 640, e_mail :podatelna@euzl.cz
Číslo jednací: 177 EX 18403/13-205
012 EX 1261/09

USNESENÍ
Mgr. Marek Jenerál, soudní exekutor, Exekutorský úřad Zlín se sídlem Krátká 4447, 760 01 Zlín, jmenovaný do
uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu ve Zlíně rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j.
427/2012-OJ-SO/65 ze dne 28.12.2012, po odvolaném soudním exekutorovi JUDr. Ivo Dědkovi, který byl pověřen
provedením exekuce usnesením č.j. 15 Nc 4716/2009-10, ze dne 20.04.2009, které vydal Okresní soud ve Znojmě,
kterým byla nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd
Haussmann 1, Paříž, Francie,, v ČR sídlem Karla Engliše 5/3208, 15000, Praha 5, IČ 03814742, zast. Mgr.
Michaela Fuchsová, advokátka, Voršilská 130/10, 11000, Praha 1,
proti povinnému: JAN BERKA, Tasovice 297, 67125, Tasovice, nar.21.04.1963,
k uspokojení pohledávky oprávněného, rozhodl
takto:
I.
II.

III.

Dražební jednání prostřednictvím elektronického systému dražeb, stanovené usnesením 177 EX 18403/13124 (ve znění usnesení 177 EX 18403/13-179) na den 27.7.2017 ve 13.00 hod., se odročuje na 19.10.2017.
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
Zahájení elektronické dražby: dne 19.10.2017 ve 13.00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit
podání).
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 19.10.2017 ve 13.30 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé
činí podání (§ 336i odst. 4 o.s.ř.) - 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. Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.
V ostatním se ponechává usnesení 177 EX 18403/13-124 nezměněno.

Odůvodnění
Zákon č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) ve svém § 52 uvádí, že pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak,
použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., dále jen o.s.ř.).
Nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní
předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu.
Podle § 119 o.s.ř. může být jednání odročeno.
Bylo zahájeno insolvenční řízení, exekuci tak nelze provést (§ 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb. v platném
znění). Dražební jednání tak bylo odročeno na dobu, kdy je reálné předpokládat, že o podaném insolvenčním návrhu
bude již soudem rozhodnuto.
P o u č e n í:

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

Ve Zlíně dne 27.7.2017
Mgr. Marek Jenerál v.r.
soudní exekutor
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