EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 8
Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
se sídlem Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, Česká republika
tel: 778403480, 778403481 (Call centrum Po-Pá 8:00-11:30 hod), e-mail: info@exekutorka.cz, ID datové
schránky: 3g8v2kk
úřední hodiny: Po, St: 8:00-12:00 12:30-15:30, pokladní hodiny: Po – Pá 8:00-15:30

Č.j. 182 EX 304/19-393
Při kontaktu s pracovníky úřadu uvádějte vždy č.j.!
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Vilímovská 671/10,
160 00 Praha 6, Česká republika, pověřená Obvodním soudem pro Prahu 7 vedením exekuce na
základě exekučního titulu - notářského zápisu č.j. NZ 224/2019 ze dne 29.03.2019 vydaného Mgr.
Pavel Bernard, notář a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
na návrh oprávněného: LAVAPO, s.r.o.
se sídlem Školní 18/36, Troubsko, PSČ: 664 41, IČ: 25560158,
práv. zast. advokátem Mgr. Martin Charvát, advokát, se sídlem Jana Babáka
2733/11, Brno-Královo Pole, PSČ: 612 00, IČ: 62107241
proti povinnému:

1 DoubleR s.r.o.
se sídlem Osadní 869/32, Praha-Holešovice PSČ: 170 00, IČ: 24663891
2/ Ing. František Drtil
bytem Přední Výtoň č.p. 12, Přední Výtoň, PSČ: 382 73, nar. 23.12.1978,
IČ:75695642
za účasti manželky povinného č. 2:
Radka Drtilová, RČ: 825320/4542 bytem U Trojice č.p. 43, 381 01 Český
Krumlov-Domoradice,
3/ Panské lesy a statky s.r.o.
se sídlem Svatý Tomáš č.p. 128, Přední Výtoň PSČ: 382 73, IČ: 06296823

ve výši 7.000.000,- Kč s příslušenstvím a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady
oprávněného a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
rozhodl takto:
Elektronická dražba, jejíž zahájení bylo usnesením o dražební vyhlášce č.j. 182 EX 304/19-291
ze dne 22.10.2020 ve spojení s usnesením č.j. 182 EX 304/19-310 ze dne 16.11.2020 a
usnesením č.j. 182 EX 304/19-311 ze dne 18.11.2020, nařízeno na den 04.02.2021 v 10:00:00 hod
na portálu elektronických dražeb (webové adrese) https://drazby.exekutorka.cz/ se odročuje na
neurčito.
O d ů v o d n ě n í:
Z insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že dne 04.02.2021 byla zveřejněna insolvenční vyhláška,
kterou vydal Krajský soud v Českých Budějovicích dne 04.02.2021, č.j. KSCB 44 INS 1796/2021-A-5 o
zahájení insolvenčního řízení a zároveň tímto usnesením insolvenční soud povolil manželce
povinného 2/ Radce Drtilové, bytem U Trojice č.p. 43, Český Krumlov-Domoradice, PSČ: 382 73, nar.
20.03.1982, oddlužení.
Dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném
znění, se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by
postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty,
lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se
nepřihlíží. Na základě výše uvedeného rozhodl proto soudní exekutor, jak je výše uvedeno a dražební
jednání odročil.
Odvolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť usnesení o odročení elektronické dražby je ve
smyslu § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a § 52 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, rozhodnutí
exekutora, jímž se upravuje vedení exekučního řízení.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
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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 elektronicky podepsaná, nebo se předá
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Praze dne 04.02.2021
Mgr. Jana Kalistová
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
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