
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 2444/14-148
spojeno s:

182 EX 9273/14
182 EX 224/16

Ev.č. opr. 7007277607
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  Okresním  soudem  v  Hradci  Králové vedením  exekuce  na  základě 
exekučního titulu -  elektronického platebního rozkazu č.j.  EPR 336963/2013 - 4 ze dne  12.12.2013 vydaného 
Okresním soudem v Hradci Králové, který nabyl právní moci dne 01.01.2014 a je vykonatelný ve věci uspokojení 
pohledávky

na návrh oprávněného: Česká kancelář pojistitelů
se sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha, PSČ: 140 00, IČ: 70099618,
práv. zast. advokátem Mgr. Ľubomír Vdovec, advokát, se sídlem Hlinky 135/68, Brno, 
PSČ: 603 00, IČ: 71457801

proti povinnému: Jiří Dvořák
bytem  Třebechovická  830/20,  Hradec  Králové, PSČ:  500  03,  nar.  26.12.1963,  IČ: 
40116808 
za účasti  bývalé manželky:  Jarmila Dvořáková,  bytem Třebechovická 830/20, Hradec 
Králové, PSČ: 500 03, nar.10.3.1965, práv. zast.  Mgr. Pavlem Střelečkem, advokátem 
se sídlem v Hradci Králové, Pouchovská 1255/109B, PSČ 500 03

ve  výši  27.250,- Kč  s příslušenstvím  a  povinnosti  povinného  uhradit  oprávněnému  náklady  oprávněného  a 
soudnímu exekutorovi náklady exekuce, rozhodl

takto:

Elektronická dražba, jejíž zahájení bylo usnesením o dražební vyhlášce č.j. 182 EX  2444/14-128 ze dne 
07.11.2018 nařízeno na den 10.01.2019 v 10:00:00 hod na portálu elektronických dražeb (webové adrese) 
https://drazby.exekutorka.cz/, jejíž předmětem měla být dražba nemovitých věcí povinného a jeho bývalé 
manželky: 
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půdní fond

se odročuje na den 23.5.2019 10:00:00 hod.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením  č.j.  182  EX  2444/14-128  ze  dne  7.11.2018  nařídil  soudní  exekutor  dražbu  výše  uvedených 
nemovitých věcí. Před konáním elektronické dražby podala bývalá manželka povinného prostřednictvím svého 
právního  zástupce  návrh  odklad  exekuce.  Soudní  exekutor  návrhu  na  odklad  nevyhověl  a  předložil  jej 
exekučnímu soudu k rozhodnutí.  Z  výše uvedených důvodů rozhodl  soudní  exekutor  tak,  jak  je  uvedeno ve 
výroku a elektronickou dražbu 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.

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 03.01.2019
   Mgr. Jana Čábelková
    exekutorský kandidát

pověřený soudním exekutorem
   Mgr. Janou Kalistovou

Exekutorský úřad Praha 8
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