Č.j.: 152 EX 231/18 - 326
USNESENÍ
Mgr. Predrag Kohoutek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Tábor, se sídlem
Bechyně, Čechova 298, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Obvodní
soud pro Prahu 10 pod č.j. 54 EXE 4052/2018-29 dne 05.12.2018, a to dle exekučního titulu,
kterým je: rozsudek, který vydal Obvodní soud pro Prahu 3 dne 31.10.2016 pod č.j. 15 T
121/2014-1011, ve spojení s rozsudkem, který vydal Městský soud v Praze dne 21.02.2017 pod
sp.zn. 5 To 45/2017, k uspokojení pohledávky
oprávněné(ho):
1. ČEROZFRUCHT s.r.o., IČ: 62908278,
sídlo: Na výsluní 765/23, 100 00 Praha 10,
zastoupen(a): Mgr. Štěpánka Bahbouhová, advokátka,
sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1,
v částce 1.841.477,00 Kč,
a pro náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce,
proti povinné(mu):
1. Tomáš Kratochvíl, nar. 12.2.1971,
bydliště: Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10,
rozhodl takto:
I.
Elektronická dražba, jejíž zahájení bylo usnesením o dražební vyhlášce č.j. 152 EX
231/18 - 251 ze dne 16.12.2019 nařízeno na den 17.1.2020 v 15:00 hod na portálu (webové
adrese) www.drazby-exekutori.cz, se odročuje na neurčito.
Odůvodnění:
Usnesením č.j. 152 EX 231/18 - 323 ze dne 6.1.2020 bylo rozhodnuto o odkladu exekuce
v rozsahu draženého spoluvlastnického podílu na nemovitostech do právní moci rozhodnutí o
návrhu bývalé manželky povinného na částečné zastavení exekuce.
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.
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Bechyni dne 7. ledna 2020

Mgr. Predrag
Kohoutek
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