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USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Petr Polanský, Exekutorský úřad Liberec se sídlem Voroněžská 144/20, 460 01
Liberec I, Staré Město, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření
exekutora k jejímu provedení č.j. 49 Nc 4871/2006-7, ze dne 18.9.2008, které vydal Obvodní soud pro Prahu
10, kterým byla nařízena exekuce k návrhu
oprávněného: Kohoutová Miroslava JUDr., Čížovská 159, 19000, Praha 9, zast. Šámalová Eva JUDr.,
advokátka, Velká Hradební 2, 40001, Ústí nad Labem
proti povinnému: MIROSLAV PROCHÁZKA, ŘIPSKÁ 1432/2, 10100, PRAHA 10 - VINOHRADY,
r.č.530330/071, adresa pro doručování Procházka Miroslav Ing., Branická 140, 14000, Praha 4
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši ............................................. 3 900 000,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl na základě § 28 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (exekuční řád)
takto:

I. Dražební jednání nařízené usnesením o veřejné dražební vyhlášce ze dne 7.9.2010 č.j. 131
EX 1227/08-310 se koná dne:
17.1.2011 v 11.00 hod.
II. Ostatní atributy jmenované dražební vyhlášky zůstávají zachovány.
Odůvodnění:
Obvodní soud pro Prahu 10 nařídil exekuci na majetek povinného usnesením ze dne 18.9.2008, č.j. 49 Nc
4871/2006-7, které nabylo právní moci dne 6.2.2007. Soudní exekutor exekučním příkazem ze dne
24.1.2007, č.j. 075EX 5/07-P01 ve znění opravného usnesení č.j. 075EX 5/07-U01 nařídil prodej nemovitostí
povinného. Po právní moci usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu prodejem nemovitostí
exekutor usnesením ze dne 3.4.2008, č.j. 075EX 5/07-63 určil cenu nemovitostí povinného. Po právní moci
usnesení o určení ceny nemovitostí exekutor nařídil dražbu nemovitostí na den 20.10.2010 od 13.00 hod., a
to usnesením o veřejné dražební vyhlášce ze dne 7.9.2010 č.j. 131 EX 1227/08-310. Bývalá manželka
povinného se však do usnesení o nařízení dražby odvolal. O odvolání povinného rozhodl Krajský soud v v
Praze usnesením ze dne 24.11.2010, č.j. 14Co 402/2010-384 tak, že usnesení soudního exekutora potvrdil.
Vzhledem k tomu, že termín dražebního jednání stanovený v potvrzeném usnesení je již v minulosti, stanovil
soudní exekutor termín konání dražebního jednání, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.)
Toto usnesení se doručuje osobám, kterým bylo doručeno usnesení o veřejné dražební vyhlášce.

V Liberci dne 9.12.2010

Otisk úředního razítka
Soudní exekutor
Mgr. Petr Polanský v.r.

Vyřizuje: Mgr. Svoboda
Za správnost vyhotovení:
Stanislav Foršt DiS.

