č.j.: 067 EX 5255/08-203
č.o.: 6511130241

USNESENÍ
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, pověřený k provedení exekuce usnesením č.j.: 15
Nc 4424/2008-5, které vydal Okresní soud v Klatovech, dne 21.7.2008 ve prospěch oprávněného
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 14028, Praha 4 - Michle, IČ 25672720, zast. JUDr. Jan
Brož, advokát, Sokolská 1788/60, 12000, Praha 2 a v neprospěch povinného Milan Klusáček,
Dalovice 68, 29301, Dalovice, nar.13.11.1965,
rozhodl v souladu s ustanovením § 55b odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu,
takto:
Elektronická dražba původně stanovená na den 24. 10. 2012 podle dražební vyhlášky ze dne 20. 8.
2012, č.j. 067 EX 067 EX 5255/08-82, bude zahájena dne 16. 9. 2014 v 13:15 hod. na dražebním
portálu www.drazby-exekutori.cz.
Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 16. 9. 2014 ve 13:45 hod. Dražba se však
koná, dokud dražitelé činí podání (§336i odst. 4 o.s.ř.); Bude-li v posledních pěti minutách před
stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, posunuje se okamžik skončení dražby na
okamžik po uplynutí pěti minut od posledního učiněného podání, nebude-li učiněno další podání. V
takovém případě se okamžik skončení dražby opět posunuje o pět minut, dokud dražitelé činí
podání. Podání se považuje za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb
dražiteli zpětně potvrzeno, tzn., podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.
Odůvodnění:
Dne 20. 8. 2012 vydal soudní exekutor usnesení – dražební vyhlášku pod č.j. 067 EX 5255/08-82,
kterým nařídil dražbu nemovitých věcí povinného zapsaných na listu vlastnictví 40 v k.ú. Dalovice
u Mladé Boleslavi, a to na den 24. 10. 2012. Z důvodu odvolání a zahájení insolvenčního řízení dle
zákona č. 182/2006 Sb., bylo dražební jednání odročeno na neurčito. Vzhledem ke skutečnosti, že
insolvenční řízení vedené proti povinnému bylo pravomocně skončeno, rozhodl soudní exekutor
tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
P o u č e n í: Dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v platném znění, není odvolání přípustné.
V Praze dne 18.7.2014
otisk úředního razítka
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., v.r.
soudní exekutor
Mail: e-podatelna@exekuce.eu
Za správnost:
Pavla Urbanová

Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu Exekutorské komory
České republiky – kancelářský řád, k písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el. podob ě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v
sídle úřadu na technickém nosiči dat.

