EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Praha 8
Mgr. Jana Kalistová, soudní exekutor
se sídlem Vilímovská 671/10, 160 00 Praha 6, Česká republika
tel: 778403480, 778403481 (Call centrum Po-Pá 8:00-11:30 hod), e-mail: info@exekutorka.cz, ID datové
schránky: 3g8v2kk
úřední hodiny: Po, St: 8:00-12:00 12:30-15:30, pokladní hodiny: Po – Pá 8:00-15:30

Č.j. 182 EX 236/19-69
spojeno s:
182 EX 243/19
K č.j. Z-30202/2019-101
Při kontaktu s pracovníky úřadu uvádějte vždy č.j.!
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Vilímovská 671/10,
160 00 Praha 6, Česká republika, pověřená Obvodním soudem pro Prahu 2 vedením exekuce na
základě exekučního titulu - notářského zápisu č.j. NZ 1470/2018, N 1576/2018 ze dne 19.09.2018
vydaného Mgr. Robert Řezníček, notářský kandidát JUDr. Tomáše Strnada, notáře se sídlem v Třebíči
a je vykonatelný ve věci uspokojení pohledávky
na návrh oprávněného: Monika Lišková
bytem Menšíkova 589/29, Praha, PSČ: 190 15, dat. nar.: 04.01.1978
proti povinnému:

Satalice development - druhá etapa s.r.o.
se sídlem Korunní 588/4, Praha-Vinohrady PSČ: 120 00, IČ: 06781829

ve výši 10.000.000,- Kč a pro 2.000.000,- Kč a povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady
oprávněného a soudnímu exekutorovi náklady exekuce,
rozhodl
takto:

I. Elektronická dražba, jejíž zahájení bylo usnesením o zahájení dražebního jednání
(dražební vyhláška) č.j. 182 EX 236/19–46 ze dne 02.09.2019 nařízeno na den
11.10.2019 v 10:00:00 hod na portálu elektronických dražeb (webové adrese)
https://drazby.exekutorka.cz/ se odročuje na pátek dne 29.11.2019 v 10:00:00. Od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v
posledních pěti 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 učinění
podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání má se za to, že dražitelé již
nečiní podání a dražba končí. Bezprostředně po ukončení dražby, exekutor udělí příklep dražiteli,
který učinil nejvyšší podání. V případě, že dražitelé neučiní ani nejnižší podání, bude elektronické
dražební jednání ukončeno v pátek dne 29.11.2019 v 10:30:00 hod. Časy zahájení dražby,
ukončení dražby a časy příhozů se řídí systémovým časem dražebního serveru. Sledování dražby je
veřejně přístupné.

II. V ostatním zůstává usnesení o nařízení dražebního jednání ze dne 02.9.2019, č.j. 182
EX 236/19-46 beze změny.
O d ů v o d n ě n í:
Usnesením o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) ze dne 2.9.2019, č.j. 182 EX 236/1969 bylo nařízeno elektronické dražební jednání 1. kola na nemovité věci ve vlastnictví povinného na
den 11.10.2019 v 10:00:00 hodin. S ohledem na žádost povinného, který požádal o odročení dražby
na den 29.11.2019 z důvodu uhrazení vymáhané pohledávky a se souhlasem oprávněného
s odročením dražby, rozhodl proto soudní exekutor, jak je výše uvedeno a dražební jednání odročil.
V případě, že pohledávka uhrazena nebude, bude se konat 1.kolo elektronického dražebního jednání
dne 29.11.2019 v 10:00:00 hodin.
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.
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P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, písemnost
vyhotovená v elektronické podobě a elektronicky podepsaná, nebo se předá
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

V Praze dne 10.10.2019
Mgr. Jana Kalistová
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 8
Doručuje se:
1. Oprávněnému, 2. Těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, 3. Povinnému, 4.
Manželu povinného (je-li nemovitá věc v SJM), 5. Osobám, o nichž je mu známo, že mají
k nemovitosti předkupní právo nebo zástavní právo, osobám, kterým se doručuje usnesení podle
§ 336a o.s.ř. 6. Osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky
zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly, 7. Finančnímu
úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc + žádáme obecní úřad, v jehož
obvodu je nemovitá věc, aby usnesení nebo její podstatný obsah uveřejnil způsobem
v místě obvyklým, 8. Finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu má povinný své
bydliště (sídlo, místo podnikání), 9. Těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 10. Obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc, 11. Příslušnému katastrálnímu
úřadu. 12. Dražitelům přihlášeným do dražby.
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