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Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha
Tel: +420 236 034 034, fax: +420 236 034 000, E-mail: urad@exsmekal.cz
úřední hodiiiy: Po, St, Čt 9 12 hod., 13 16 hod.
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Spisová značka: 081 EX 11480/14-456

Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha východ, se sídlem Michelská 1326/62, 140 00
Praha Praha 4, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne
25.6.2014, Č.j. 3$EXE 1735/2014-li, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Platební
rozkaz Městského soudu v Brně ze dne 5.5.2014, Č. j. 2104 C 34/2013-104, ve věci oprávněného; Jaromír
Hejduk, bytem Nesvadbova čp.555 / Čo.18, Praha Praha 412 143 00, nar. 18.7.1938, právní zástupce Mgr.
Viktor Pavlík, advokát se sídlem Opatovická Čp. 1659 / čo. 4, Praha Nové Město tlO 00, proti povinnému;
Mgr. Richard Lang, bytem Cs. Armády čp. 601 I čo. 23, Praha Bubeneč (Praha 6)160 00, IC; 75757575, nar.
10.9.1975, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši Jistina 2 500 000,00 KČ, s příslušenstvím: úrok z prodlení
8,05% roČně z Částky 2 500 000,00 KČ od 10.7.2013 do 3 1.12.2013, úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o
7%-ních bodů z Částky 2 500 000,00 KČ od 1.1.2014 do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 72 518,00 KČ,
náklady oprávněného: 34 303,50 KČ, jakož i k úhradě nákladů exekuce,
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rozhodl
Xe.
ve věci provedení exekuce prodejem spoluvlastnického podílu
povinného o velikosti Id. 4 na nemovitostech a jejich příslušenství;
O1:res: CZ0641 Blansko

Obec: 581291 Adanov

itst1: 600041 kdasov
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Elektronická dražba nařízená na den 7.6.2018 v 12;30 hod. podle usnesení
dražební vyhlášky ze dne
7.5.2018, pod Č.j. 081 EX 11480/14-284, která byla následně ze dne 7.6.2018 pod č.j. 081 EX 11480/14-308
odročena na neurčito, se koná dne 9.7.2020 v 11:30 hod. Ostatní ustanovení se řídí usnesením ze dne 7.5.2018,
č.j. 081 EX 11480/14-284 ve spojení s usnesením ze dne 7.6.2018, č.j. 081 El 11480/14-308.
—

Odůvodnění:
S ohledem na skutečnost, že již pominuly úČinky insolvenČního řízení ohledně povinného, stanovil soudní exekutor
nový dražební rok dne 9.7.2020 v 11:30 hod. tak, je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Ostatní ustanovení se řídí
usnesení ze dne 7.5.20 18, Č.j. 081 EX 11480/14-284 ve spojení s usnesením ze dne 7.6.2018, Č.j. 11480/14-308.
P o u Č e n í:

Proti tomuto usnesení není odvolání dle ust.

202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. přípustné.
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V Praze dne 8.6.2020
JUDr. Marcel Smékal, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení Jana Jendelová
pověřena soudním exekutorem
JUDr. Marcelem Smékalem

I n f o r m a c e :
Pokud tato listina byla zaslána Českou poštou a nemá razítko a podpis, je platná
žádost ji zašleme s dig. podpisem el. poštou na adresu, uvedenou v žádosti nebo předáme v sídle úřadu na nosíč dat.

(* 17b kanc. řádu EKČR); na

Soudní exekutor zpracovává, jako správce, osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejména nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 20 16/679 ze dne 27. dubna 20t6 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánim osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů, ato na základě zákonné Či podzákonně úpravy plynoucí z právníhořádu České republiky.
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