
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 103/16-59

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 Kroměříži ze dne 27.01.2016, č.j.: 30 
EXE 60/2016 - 17, k vymožení povinnosti, k vymožení povinnosti dle vykonatelného  notářského zápisu 
vydaného  JUDr.  Petr  Skopal,  notář   dne  05.01.2016,  č.j.:  NZ 5/2016,   N  4/2016 ,  a  to  k uspokojení 
pohledávky 
oprávněné: Houšť David, bytem Zarámí 4083, Zlín, RČ: 710623/4135,
práv. zast. advokátem Mgr. Jan Drozd, advokát, se sídlem třída Tomáše Bati 3067, Zlín, PSČ: 760 01, IČ: 
71347275
proti povinnému: Franc Karel, bytem Martinice 228, Martinice, IČ: 46309411, RČ: 710821/4124
ve výši  3000000,--  Kč s příslušenstvím a dále i  nákladů této exekuce,  které  v průběhu řízení  vzniknou, 
rozhodl takto:

Termín dražebního jednání nařízeného na základě oznámení o dražebním roku vydaného pověřeným 
soudním exekutorem č.j.:  129 EX 103/16-43  ze dne  05.09.2016  na den  05.10.2016 se začátkem v 13.00 
hodin odročeného usnesením soudního exekutora vyhlášeným do protokolu o provedení dražby  č.j.: 129 EX 
103/16-44 ze dne 05.10.2016 na neurčito z důvodu zahájeného insolvenčního řízení, se stanovuje na den 
13.02.2017 v 10.00 hod, ostatní údaje citovaného oznámení o dražebním roku jsou zachovány.

Odůvodnění:

Oznámením o dražebním roku č.j. 129 EX 103/16-43 ze dne 05.09.2016 oznámil soudní exekutor 
dražbu movitých věcí na den 05.10.2016 se začátkem dražebního jednání ve 13.00 hod  s místem konání 
dražby Martinice 228. Před zahájením dražebního jednání bylo zjištěno, že s povinným jako dlužníkem, bylo 
zahájeno insolvenční řízení a dražbu tak nelze vykonat, proto do protokolu o průběhu dražby bylo na místě  
vyhlášeno  usnesení  o  odročení  dražebního  jednání  na  neurčito.  Dne  11.01.2017  bylo  v insolvenčním 
rejstříku zveřejněno usnesení  o zastavení  daného insolvenčního řízení, kdy tím odpadla překážka konání 
dražby a  je na místě stanovit termín dražebního roku, 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.

V Chrudimi dne 12.01.2017

Mgr. Jaroslav Daněk
exekutorský kandidát

pověřený soudním exekutorem
Mgr. Petrem Jarošem
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