Č.j.: 152 EX 31/20 - 119
USNESENÍ
Mgr. Predrag Kohoutek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Tábor, se sídlem
Bechyně, Čechova 298, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní
soud ve Svitavách pod č.j. 5 EXE 156/2020-36 dne 07.05.2020, a to dle exekučního titulu,
kterým je: notářský zápis, který sepsal JUDr. Vojtěch Lachnit, notářský kandidát JUDr. Bohdana
Hallady, notáře se sídlem v Praze, dne 21.11.2019 pod sp.zn. NZ 2975/2019, N 1766/2019,
k uspokojení pohledávky
oprávněné(ho):
1. Portfolio Servis s.r.o., IČ: 01556860,
sídlo: Kaplická 903/27, 140 00 Praha 4 - Podolí,
v částce 534.282,98 Kč s příslušenstvím, t.j.:
- úrok z prodlení - 8.25% ročně z částky 519.488,27 Kč od 21.11.2019 do zaplacení,
- náklady z předchozích řízení ve výši 6.510,00 Kč,
a pro náklady exekuce a náklady oprávněné(ho) určené v příkazu k úhradě nákladů exekuce,
proti povinné(mu):
1. Hana Zbytovská, nar. 13.4.1971,
bydliště: Staré Město 233, 569 32 Staré Město,
2. Miroslav Zbytovský, nar. 15.1.1967,
bydliště: Staré Město 233, 569 32 Staré Město,
prodejem nemovitosti rozhodl takto:
I.
Elektronická dražba, jejíž zahájení bylo usnesením o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 31/20
- 101 ze dne 16.10.2020 nařízeno na den 19.11.2020 v 15:00 hod na portálu (webové adrese)
www.drazby-exekutori.cz, se odročuje tak, že zahájení elektronické dražby na portálu (webové
adrese) www.drazby-exekutori.cz se odročuje na den 4.2.2021 v 15:00 hod. (od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání) a dražba se bude konat, dokud dražitelé činí podání (§ 336i
odst. 4 o.s.ř.), nejméně však do 4.2.2021 do 16:00 hod. (nejčasnější možný okamžik skončení
dražby). Bude-li v posledních minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno
podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět
minut od okamžiku učiněného podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předchozí
věty se každým dalším podáním opakuje. Uplyne-li pak od posledního učiněného podání pět
minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již podání nečiní a dražba
končí.
Odůvodnění:
Mezidobí od vydání usnesení o dražební vyhlášce nabyla účinnosti novela 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, provedená zákonem č. 460/2020. Zákon ve
znění novely je účinný od 13.11.2020.

Dle ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., v platném znění, do 31. ledna 2021
soud neprovede výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého
pobytu.
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 19. listopadu 2020

Mgr. Predrag
Kohoutek

Digitally signed by Mgr. Predrag
Kohoutek
DN: cn=Mgr. Predrag Kohoutek,
c=CZ, o=Mgr. Predrag Kohoutek,
soudní exekutor, ou=1,
email=kohoutek@soudni-exekutor.org
Date: 2020.11.19 14:30:36 +01'00'

Mgr. Predrag Kohoutek
soudní exekutor

