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Č.j.: 154 EX 289/12-79

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Mlynarčík, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, se sídlem ul. 5. května 2339/33, 466 01
Jablonec nad Nisou (dále jen jako „soudní exekutor“), na základě pověření Okresního soudu v Mladé Boleslavi (dále
jen jako „exekuční soud“) č.j. 17 EXE 1647/2012-11 ze dne 11.07.2012, a podle exekučního titulu: usnesení
Okresního soudu v Mladé Boleslavi č.j. 80 D 461/2004 ze dne 06.10.2005, v exekuční věci oprávněného: 1/ JUDr.
Miroslava Havelková, nar. 23.08.1951, bytem Táborská 923/19, 293 01 Mladá Boleslav, proti povinnému: 1/ Josef
Prokůpek, nar. 21.03.1963, bytem Dalešice č.p. 11, 294 01 Bítouchov, Dalešice, vydává podle § 52 zákona číslo
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) (dále jen jako „e.ř.“) ve spojení
s ustanovením § 119 zákona číslo 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako
„o.s.ř.“), toto usnesení:
I. Dražební jednání, které bylo nařízeno usnesením soudního exekutora č.j. 154 EX 289/12-78 ze dne
05.10.2020, kdy předmětem dražby byl spoluvlastnický podíl povinného o velikosti ideální 1/5 na nemovitých
věcech:

se odročuje, přičemž dražba bude zahájena:
dne 25.02.2021 v 10:00 hodin
Od této chvíle mohou dražitelé činit svá podání. Dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím
elektronického systému dražeb na portálu www.drazby-exekutori.cz. Na této stránce je rovněž zveřejněn
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způsob informování o postupu při dražbě. Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné. Dražba bude
ukončena nejdříve dne 25.02.2021 v 11:00 hodin („čas ukončení dražby“). Dražba se koná, pokud dražitelé činí
podání. Je-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení
dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas
ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší
podání, elektronická dražba se tím končí. Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem
elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno (podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání).

Odůvodnění:

Usnesením soudního exekutora č.j. 154 EX 289/12-78 ze dne 05.10.2020, bylo v rámci
provádění exekuce prodejem nemovitých věcí povinného nařízeno dražební jednání.
Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o
změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších právních předpisů, do 31. ledna 2021
soud neprovede výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu.
Vzhledem k tomu, že v daném případě jsou splněny zákonem předpokládané podmínky, soudní exekutor odročil
nařízené dražební jednání. Nový termín dražebního jednání byl stanoven na den 25.02.2021, přičemž dražba bude
zahájena v 10:00 hodin. Dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
portálu www.drazby-exekutori.cz. Na této stránce je rovněž zveřejněn způsob informování o postupu při dražbě.
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné podle § 202 odst. 1. písm. a) o.s.ř.
V Jablonci nad Nisou, dne 04.11.2020

otisk úředního razítka

Mgr. Jan Mlynarčík, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou
Soudní exekutor tímto ve smyslu § 336c odst. 3 o.s.ř. žádá obecní úřad, v jehož obvodu se nachází dražené
nemovité věci, aby toto usnesení nebo jeho podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým a příslušný
katastrální úřad, aby toto usnesení nebo jeho podstatný obsah uveřejnil na své úřední desce.

