
Mgr. Hynek Sekyrka, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1 se sídlem Murmanská 1475/4, 10000 Praha 10

ISDS: ieft5qt; posta@eupraha1.cz; gsm: +420 606033366; fax: +420 295560333; tel: +420 295560648
___________________________________________________________________________________

č.j.: 145 EX 169/16-137
U S N E S E N Í 

Soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Murmanská 1475/4, 10000 
Praha 10, pověřený k provedení exekuce  Okresním soudem v Kladně ze dne  13.10.2016 č.j.  23 EXE 23/2016-30, 
podle vykonatelného  notářského zápisu JUDr. Tomáše Bacílka, notářského kandidáta JUDr. Bohumily Račokové, 
notářky v Kladně, č.j. NZ 546/2016, N 548/2016 ze dne 29.06.2016, k uspokojení pohledávky oprávněného: Credito 
a.s., se sídlem Dlouhá 33/, Kladno, IČ: 04888031, práv. zast. advokátem JUDr. Michal Račok , se sídlem Štěpánská  
49/633  ,  Praha  1  Nové  Město,  PSČ:  110  00,  IČ:  66228956, proti  povinnému:  Monika  Havlíčková,  bytem 
Francouzská č.p. 2469, Kladno - Kročehlavy, RČ: 775311/1135
rozhodl ve věci provedení exekuce prodejem nemovité věci povinného v dražbě nařízené exekutorem pod č.j. 145 EX 169/16-60 

takto:

I. Dražba nemovitých věcí povinného, a to:

včetně  příslušenství  a  součástí  této  nemovité  věci  nařízená  dražební  vyhláškou  č.j.  145  EX 169/16-60  na  den 
5.7.2018 v 11:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz se odročuje na 
den 13.8. 2018 od 11,00 hod do 11,30 hod s konáním na adrese: www.okdrazby.cz.

II. Informace  o  předmětu  dražby,  výsledné  ceně,  nejnižším  podání,  výši  jistoty,  výzvách  a 
upozorněních exekutora, a dalších skutečnostech obsažené v dražební vyhlášce č.j. 145 EX 169/16-
60 jsou ponechány beze změny.

Odůvodnění:
Ve věci exekutor pověřený k provedení exekuce Okresním soudem v Kladně dne 13.10.2016, č.j. 23 EXE 23/2016-
30, stanovil  v  usnesení  č.j.  025 Ex 4155/11-30  vydaném dne 29.5.2013 dražební  rok  na  termín uvedený výše. 
Povinný podal dne 3.7.2018 u Krajského soudu v Plzni Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, 
ke  kterému  byla  pod  č.j.  KSPL  58  INS  11158/2018-A-2  dne  3.7.2018  soudem  vydána  Vyhláška  o  zahájení  
insolvenčního řízení. Tato vyhláška není rozhodnutím o tom, zda je podaný návrh povinného důvodný. S ohledem na 
uvedené, s přihlédnutím ke skutečnosti, že ve věci jsou k dražebnímu jednání již přihlášeni dražitelé, kteří složili 
dražební jistoty rozhodl exekutor tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

V Praze dne: 05.07.2018  
L.S. Mgr. Hynek Sekyrka v.r.

soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1

http://www.okdrazby.cz/
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