Č.j. 094 EX 04206/19-070

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301
00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: OS Prahy 10 ze dne
24.06.2019, č.j. 49 EXE 2805/2019-28 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí:
Usnesení OS Prahy 4 ze dne 12.03.2019, č.j. 11 C 349/2018-28,
ve věci
oprávněného:
Šestý uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Holušická 2221, Praha 148 00, IČ:
24213276, právní zástupce Mgr. Marek Lošan, advokát se sídlem Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1,
proti
povinnému:
Jan Faltýnek, bytem Pod Sychrovem I čp. 9 / čo. 73, Praha - Michle 101 00, nar.
02.05.1986,
pro 3 052 798,00 Kč s příslušenstvím prodejem zástavy
rozhodl o změně usnesení - dražební vyhlášky č.j. 094 EX 04206/19-036 ze dne 11.08.2020 a to čl. I.
a II. takto:
I.
Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě V., dražební vyhlášky č.j. 094 EX
04206/19-036 ze dne 11.08.2020, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na
internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz
II.
Zahájení elektronické dražby: 1.4.2021 v 11:00 hod
Ukončení dražby: nejdříve 1.4.2021 v 11:45 hod
III.
V ostatním zůstává usnesení - dražební vyhláška č.j. 094 EX 04206/19-036 ze dne 11.08.2020 beze
změn.
Odůvodnění:
Nadepsaný soudní exekutor vydal dne 11.08.2020 dražební vyhlášku pod č.j. 094 EX 04206/19-036,
kterou nařídil dražbu nemovitostí uvedených v čl. V. dražební vyhlášky na den 10.9.2020 od 10:00 hod.
Dne 9.9.2020 sdělil právní zástupce povinného soudnímu exekutorovi, že povinný podal insolvenční
návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dne 11.9.2020 pak bylo zahájeno insolvenčního řízení
zveřejněním v insolvenčním rejstříku, a proto nařízená dražba neproběhla. Usnesením Městského soudu
v Praze č.j. MSPH 77 INS 18956/2020-A-10 ze dne 25.1.2021 došlo k odmítnutí návrhu a insolvenční
řízení bylo zastaveno. S ohledem na výše uvedené a pravomocnou dražební vyhlášku, rozhodl soudní
exekutor o změně dražebního roku tak, jak je uvedeno v čl. I. a II. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení, ve spojení s pravomocnou dražební vyhláškou č.j. 04206/19-036 ze
dne 11.08.2020 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 2.3.2021
Mgr. Martin Tunkl,
soudní exekutor
otisk úředního razítka

