Mgr. Hynek Sekyrka, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1 se sídlem Bryksova 818/48, 19800 Praha 14
ISDS: ieft5qt; posta@eupraha1.cz; tel. 284684313, 606033366; www.eupraha1.cz

______________________________________________________________________________
č.j.: 145 EX 122/19-81
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Bryksova 818/48, Praha
14, pověřený k provedení exekuce Obvodním soudem pro Prahu 4 ze dne 06.01.2020 č.j. 72 EXE 3995/201922, podle vykonatelného notářského zápisu JUDr. Tomáše Bacílka, notářského kandidáta JUDr. Bohumily
Račokové, notářky v Kladně, č.j. NZ 704/2019 N 696/2019 ze dne 03.10.2019, k uspokojení pohledávky
oprávněného: Václav Kučera, bytem Dřetovice č.p. 81, Dřetovice, RČ: 800523/0662, práv. zast. advokátem
JUDr. Michal Račok, advokát , se sídlem T. G. Masaryka č.p. 108, Kladno, PSČ: 272 01, IČ: 66228956 ,
23.05.1980 proti povinnému: Michal Pasnišín, bytem Točenská 2130/4, Praha-Modřany, RČ: 510628/367,
práv. zast. advokátem Mgr. Karolína Závorová, advokát, se sídlem V zahrádkách 1952/50, Praha 3, PSČ: 130
00, IČ: 08429669
rozhodl ve věci exekuce dražbou nemovité věci povinného
takto:
I.
Dražební jednání k provedení exekuce dražbou nemovité věci povinného nařízené dražební
vyhláškou č.j. 145 EX 122/19-68 na den 6.4.2021 od 11:00 hod. do 11,30 hod. prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
1. Na základě pověření k provedení exekuce vydaném Obvodním soudem pro Prahu 4 ze dne
06.01.2020 č.j. 72 EXE 3995/2019-22 vede exekutor exekuci na majetek povinného k vymožení
peněžitého plnění. Postupem exekuce bylo rozhonduto o prodeji nemovitých věcí povinného
dražbpou, kdy na den 6.4.2021 byla dražební vyhláškou č.j. 145 EX 122/19-68 nařízena dražba.
2. Dne 26.3.2021 doručil povinný cestou svého právního zástupce exekutorovi návrh na zastavení
exekuce ve spojení s návrhem na odklad exekuce. O těchto návrzích povinného nebylo exekutorem
rozhodování a byly postoupeny k rozhodnutí exekučnímu soudu.
3. S ohledem na uvedené rozhodl exekutor o odročení termínu provedení dražby na dobu než bude
exekučním soudem rozhodnuto o návrhu povinného na odklad exekuce.
Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti bez otisku razítka nebo
podpisu, je platný i bez těchto náležitostí, neboť byl vyhotoven za součinnosti provozovatele
poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 občanského soudního řádu. K Vaší
písemné žádosti je pak možné zaslat tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou
adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a
opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance,
který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou. Písemnost lze rovněž předat v sídle
exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

V Praze dne: 30.03.2021

Mgr. Hynek Sekyrka v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1

