Č.j. 094 EX 08224/05

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301
00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce: OS Tachov ze dne
12.12.2005, č.j. Nc 3779/2005-6 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: rozhodčí
nález Rozhodce JUDr. Josef Kunášek ze dne 05.10.2004, č.j. Ku-61-40/2004-8,
ve věci
oprávněného:
PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská čp. 1216 / čo. 46, Praha - Nové
Město 110 00, IČ: 61860069,
proti
povinnému:
Rudolf Pešta, bytem Husova 419, Stříbro 349 01, nar. 13.06.1978,

rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky č.j. 094 EX 08224/05 ze dne 8.4.2020 a to čl. I. a II.
takto:
I.
Nařizuje se další dražba (§ 336m odst. 1 o.s.ř.) - elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě IV.,
dražební vyhlášky č.j. 094 EX 08224/05 ze dne 8.4.2020, která se koná prostřednictvím elektronického
systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz
II.
Zahájení elektronické dražby: 2.7.2020 ve 13:20 hod
Ukončení elektronické dražby: nejdříve 2.7.2020 v 14:05 hod
III.
V ostatním zůstává usnesení - dražební vyhláška č.j. 094 EX 08224/05 ze dne 8.4.2020 beze změn.
Odůvodnění:
Nadepsaný soudní exekutor vydal dne 8.4.2020 dražební vyhlášku pod č.j. 94 EX 08224/05, kterou nařídil
dražbu nemovitostí uvedených v čl. IV. dražební vyhlášky na den 14.5.2020 od 9:00 hod. Dne 24.4.2020
nabyl účinnosti zákon 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. Tato novela občanského soudního řádu mj.
stanovila, že do 30. června 2020 soudní exekutor neprovede exekuci prodejem nemovitých věcí, ve které
má povinný místo trvalého pobytu. Na základě tohoto zákona a s ohledem na pravomocnou dražební
vyhlášku, rozhodl soudní exekutor o změně dražebního roku tak, jak je uvedeno v čl. I. a II. tohoto
usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení, ve spojení s pravomocnou dražební vyhláškou č.j. 94 EX
08224/05 , není odvolání přípustné.
Soudní exekutor v souladu s ust. § 52 odst. 1 exekučního řádu ve spojení s ust. §336c
odst. 3 občanského soudního řádu vyvěsil dnem vydání dražební vyhlášku i usnesení o
změně dražební vyhlášky na úřední desce soudního exekutora. Tímto žádá obecní úřad,
v jehož obvodu je nemovitost, aby vyhlášku, včetně její změny, nebo podstatný obsah
těchto listin, uveřejnil způsobem v místě obvyklým.
V případě doručení tohoto dokumentu bez otisku razítka a bez podpisu, se jedná o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. Účastník, kterému byl listinný stejnopis dokumentu doručen, může písemně požádat o
zaslání tohoto dokumentu na jím uvedenou el. adresu, v el. podobě, opatřeného el. podpisem. Nebo může účastník
požádat o předání tohoto dokumentu na technický nosič dat v sídle exekutorského úřadu.

V Plzni dne 13.05.2020
Mgr. Martin Tunkl,
Soudní exekutor
otisk úředního razítka

