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Č.j. 192 EX 129/19-67

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Veronika Jakubovská, Kutná Hora, se sídlem Česká 325, 284 01 Kutná
Hora, Česká republika, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaném
Okresním soudem ve Žďáru nad Sázavou ze dne 28.03.2019 č.j. 15 EXE 290/2019-44,
proti povinnému:

Miloslav Gregar,
bytem Najdek č.p. 275, Hamry Nad Sázavou, IČ: 75381958, dat. nar.:
06.11.1988,
práv. zast. advokátem Mgr. Eva Vašková, advokát, se sídlem Opatovická 1659/4,
Praha-Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 73611263

na návrh oprávněného:

Lucie Synková, bytem Palachova 1769/58, Žďár nad Sázavou, dat. nar.:
05.03.1982, práv. zast. advokátem JUDr. Jaroslava Brabcová, advokátka, se
sídlem AK Sadová 2237, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01, IČ: 15257983

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 669.000,- Kč a její
příslušenství, náklady soudního řízení ve výši 14.011,80 Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému
náklady oprávněného a soudnímu exekutorovi náklady exekuce, rozhodl v souladu s ust. § 52 odst. 1 a §
69 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "EŘ") ve spojení s ust. § 336b zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OSŘ") takto:

I. Elektronická dražba nemovitých věcí nařízená usnesením č.j. 192 EX 129/19-48 na den 9. 10.
2019 v 10:00:00 hod. na portálu www.exdrazby.cz se odročuje na den 5. 2. 2020 v 10:00:00
hod. Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 5. 2. 2020 v 11:00:00 hod.
II. V ostatních bodech zůstává v platnosti usnesení č.j. 192 EX 129/19-48 ze dne 3. 9. 2019.
O d ů v od n ě n í:
V rámci nařízené exekuce bylo dne 3. 9. 2019 vydáno usnesení č. j. 192 Ex 129/19-48, kterým
byla nařízena dražba nemovitých věcí povinného. Dne 8. 10. 2019 obdržel soudní exekutor návrh
povinného na odklad exekuce. Soudní exekutorka po důkladném právním posouzení návrhu na
odklad exekuce vyhověla, z toho důvodu nezbylo, než dražbu odročit.
Odvolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť usnesení o odročení jednání 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.
Soudní exekutor žádá obecní úřad v jehož obvodu je nemovitá věc, aby tuto dražební

vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
V Kutné Hoře dne 09.10.2019
_______________________
Mgr. Veronika Jakubovská
soudní exekutor
Exekutorský úřad Kutná Hora
Tato listina může být vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb (ust. § 48 odst. 4 OSŘ). 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 podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém
nosiči dat. (ust. § 17b odst. 3 kancelářského řádu).
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