Č.j.: 152 EX 31/20 - 142
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,
zastoupen(a): Jana Houšťavová, nar. 30.10.1986, obecný zmocněnec,
bydliště: Hvěvotínská 241/52, 779 00 Olomouc,
2. Miroslav Zbytovský, nar. 15.1.1967,
bydliště: Staré Město 233, 569 32 Staré Město,
zastoupen(a): Jana Houšťavová, nar. 30.10.1986, obecný zmocněnec,
bydliště: Hvěvotínská 241/52, 779 00 Olomouc,
rozhodl takto:
I. Elektronická dražba nařízená usnesením o dražební vyhlášce č.j. 152 EX 31/20 - 101
ze dne 16.10.2020 na den 19.11.2020 v 15:00 hod. prostřednictvím elektronického systému
dražeb na portálu (webové adrese): www.drazby-exekutori.cz, usnesením č.j. 152 EX 31/20
- 119 ze dne 19.11.2020 odročená na den 4.2.2021 v 15:00 hod., jejímž předmětem byly
nemovité věci:

se ruší.
Odůvodnění:
Dne 16.12.2020 byla uhrazena vymáhaná pohledávka s příslušenstvím, jakož i náklady
exekuce a náklady oprávněné. Na základě této skutečnosti rozhodl pak soudní exekutor, jak je
výše uvedeno.
Odvolání proti tomuto usnesení není přípustné, neboť usnesení o zrušení nařízené
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 21. prosince 2020

Mgr. Predrag
Kohoutek
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