č.j.: 145 EX 58/12-152

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Murmanská 1475/4,
10000 Praha 10, pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce, vydaném Okresním
soudem v Ústí nad Labem ze dne 07.03.2012, č.j. 42 EXE 1596/2012-11, podle vykonatelného
exekutorského zápisu Mgr. Hynka Sekyrky, soudního exekutora, č.j. 145 EZ 82/11 ze dne 08.12.2011 a
podle vykonatelného exekutorského zápisu, který vydal Mgr. Hynek Sekyrka dne 21.12.2011, č.j. 145 EZ
142/11, k uspokojení pohledávky oprávněného: CRS Credit Ltd., organizační složka, se sídlem
Bubenečská 284/12, praha 6, IČ: 24129585, práv. zast. advokátem Mgr. Jindřich Lev, se sídlem
Murmanská 1475/4, Praha 10 Vršovice, PSČ: 100 00, IČ: 71469214 , proti povinnému: Tomáš Kirschner,
bytem Ve stráni ev.č. 46, Ústí nad Labem - Vaňov, nar. 3.1.1968,
rozhodl ve věci dražby nemovité věci povinného

takto:
I.
Dražební jednání nařízené usnesením exekutora (dražební vyhláška) č.j. 145 EX 58/12 – 93
ze dne 7.7.2016 ve spojení s usnesením o nařízení opakované elektronické dražby č.j. 145 EX 58/12–
139 ze dne 21.3.2017, nařízené na den 24.4.2017 v 11,00 hod prostřednictvím dražebního portálu na
adrese www.okdrazby.cz se odročuje na den 29.5.2017 v 11,00 hod.
Odůvodnění:
Usnesením exekutora č.j. 145 EX 58/12 – 139 ze dne 21.3.2017 byla ve věci nařízena opakovaná
elektronická dražba nemovité věci poviného, a to na den 24.4.2017 v 11,00 hod prostřednictvím
dražebního portálu na adrese www.okdrazby.cz. K dražbě se v systému OKDRAŽBY registrolali tři
dražitelé. Před zahájením dražebního jednání však s ohledem na výpadek sítě operátora O2 nebylo možno
spolehlivě ověřit, zda přihlášení dražitelé řádně složili dražební jistoty před zahájením jednání. Rovněž
bylo možné předpokládat ztíženou telefonickou komunikaci orgánizátora dražby s dražebníkem a dražiteli
v případě uplatnění námitek v dražbě. Vzhledem k uvedenému bylo rozhodnuto odložit provedení dražby
na později stanovený termín.
Podmínky dražební vyhlášky o konání v pořadí 2. dražebního jednání č.j. 145 EX 58/12 – 139
zůstávají zachovány s výjimkou bodu I. /5 (termín dražby) a bodu V. ve vztahu k termínu úhrady dražební
jistoty.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne: 24.04.2017
L.S.
Mgr. Hynek Sekyrka v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis bez otisku razítka a podpisu, vyhotovený v součinnosti s provozovatelem poštovních služeb (hybridní
pošta), se zašle elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle § 16a stavovského
předpisu Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat (§ 17b odst. 3 stavovského předpisu
Exekutorské komory České republiky, kancelářského řádu).

