vyřizuje: Mgr. Tomáš Voborník

195 EX 216/03-242
evid. č. opr.: 9935430011

USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník, Exekutorský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72
Moravany, Česká republika jmenovaný rozhodnutím ministryně spravedlnosti České republiky č.j. MSP400/2014-OJ-SO/4 s účinností od 1.9.2014 novým soudním exekutorem do uvolněného Exekutorského úřadu
Pardubice po soudním exekutorovi JUDr. Arnoštu Hofmanovi, který byl pověřen k provedení exekuce
Okresním soudem v Pardubicích dne 27.03.2003 pod č. j. 12 Nc 9907/2003-5 ve věci
na návrh oprávněné/ho:

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, IČ: 03814742, se sídlem
Karla Engliše 3208/5, Praha 5, kt. právně zastupuje advokát/ka JUDr. Michaela
Fuchsová, Ph.D., se sídlem Voršilská 130/10, Praha

proti povinné/mu:

Haizl Zdeněk, nar. 10.08.1972, bytem Nám. Na Podkově č.p. 2, Bystré

za účasti přihlášených
věřitelů:

1. MONETA Auto, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4 - Modřany;
2. ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, 140 00 Praha;
3. Pojišťovna Patricie a.s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2 - Vinohrady;
4. EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha-Braník;

podle vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu Hr.Králové-pob.Pardubice ze dne 12.01.2001, č.j. 02 Ro
02234/2000, k vymožení povinnosti zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 17.337,- Kč, s úroky z prodl. ve výši 0.08%
denně z částky 17.337,- Kč ode dne 01.04.2000 do zaplacení, náhradu nákladů soudního řízení ve výši 696,- Kč a k
vymožení nákladů exekuce
rozhodl

takto:
I.

Následná elektronická dražba nemovitých věcí , která byla původně nařízena dražební
vyhláškou č. j. 195 EX 216/03-233, se bude konat dne 26.5.2020, od 10.00 do 10,30 hod.
prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
www.e-drazby.cz

Podrobnosti o dražených nemovitých věcech lze nalézt na adrese: www.exek.org v části označené jako
„DRAŽBY - NEMOVITÉ“. Informace z této DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKY jsou také povinně zveřejněny způsobem
umožňujícím dálkový elektronický přístup na Portálu dražeb Exekutorské_komory České republiky, na adrese:
www.portaldrazeb.cz.
II.
Termín pro nejzazší úhradu dražební jistoty dle bodu V. výroku dražební vyhlášky č.j. 195 EX
216/03-233 se nově stanovuje na 25.5.2020.
I.

Bod VII. dražební vyhlášky č.j. 195 EX 216/03-233 se upravuje tak, že nově zní :

„Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 26.05.2020 od 10:00:00 hod. Od tohoto okamžiku
mohou dražitelé činit podání. Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 26.05.2020 v 10:30 hod.
Dražba se však koná do doby, 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 odsouvá 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. Podání je bráno za učiněné pouze v
případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno – podání se objeví on-line v
seznamu přijatých podání. Dražitelé jsou vázáni svými podáními, dokud soudní exekutor neudělí příklep.“
II.

Ostatní body usnesení soudního exekutora Mgr. Tomáše Voborníka č. j. 195 EX 216/03-233 ze
dne 9.3.2020 zůstávají v platnosti a nezměněny.

O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice byl Okresním soudem v
Pardubicích dne 27.03.2003, pod č. j. 12 Nc 9907/2003-5 pověřen provedením exekuce na majetek povinného.
Dnem 31.8.2014 zanikl výkon funkce soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana a do uvolněného
Exekutorského úřadu Pardubice byl rozhodnutím ministryně spravedlnosti České republiky jmenován
rozhodnutím č.j. MSP-400/2014-OJ-SO/4 s účinností od 1.9.2014 novým soudním exekutorem Mgr. Tomáš
Voborník. Podle §15 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. z. exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož
výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského úřadu a provádí dále exekuční i další činnost.
Dne 9.3.2020 byla vydána dražební vyhláška č. j. 195 EX 216/03-233. Kontrolou exekučního spisu
bylo zjištěno, že dražební vyhláška nenabyla doposud právní moci a k plánovanému zahájení
elektornického dražěbního roku nemůže právní moci ani nabýt.
Soudní exekutor Mgr. Tomáš Voborník na základě tohoto zjištění stanovil tímto usnesením nový termín
elektronické dražby nemovitostí..
Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice byl Okresním soudem v
Pardubicích dne 27.03.2003, pod č. j. 12 Nc 9907/2003-5 pověřen provedením exekuce na majetek
povinného. Dnem 31.8.2014 zanikl výkon funkce soudního exekutora JUDr. Arnošta Hofmana a do
uvolněného Exekutorského úřadu Pardubice byl rozhodnutím ministryně spravedlnosti České
republiky jmenován rozhodnutím č.j. MSP-400/2014-OJ-SO/4 s účinností od 1.9.2014 novým
soudním exekutorem Mgr. Tomáš Voborník. Podle §15 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. z. exekutor
jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl, převezme spisy tohoto exekutorského
úřadu a provádí dále exekuční i další činnost.
Listinné stejnopisy v exekučních řízeních vedených Exekutorským úřadem mohou být
vyhotovovány za součinnosti provozovatele poštovních služeb. K písemné žádosti účastníka řízení,
kterému byly listinné stejnopisy vyhotovené za součinnosti provozovatele poštovních služeb
zaslány, zašle soudní exekutor elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti
písemnost vyhotovenou v elektronické podobě, popř. ji předá účastníkovi řízení nebo jeho zástupci
na technickém nosiči dat, který účastník řízení za tímto účelem spolu se žádostí předloží soudnímu
exekutorovi.

V Moravanech 07.04.2020
Doručování:
oprávněný, povinný, manžel povinného,
osoby, které do řízení přistoupily jako další oprávnění,
osoby, kterým svědčí předkupní právo, jiné věcné právo,
nebo nájemní právo k draženým nemovitostem,
osoby, které přihlásily své vykonatelné pohledávky nebo pohledávky
zajištěné zástavním právem na dražených nemovitostech
FÚ a OÚ (MÚ) dle sídla či bydliště povinného a umístění nemovitosti,
katastrální úřad, OÚ obce s rozšířenou působností a
OÚ obce dle umístění nemovitosti - adresáti se žádají o vyvěšení na ÚD,
OSSZ a zdravotní pojišťovny
Vyvěšení: Úřední deska Exekutorského úřadu Pardubice
Uveřejnění www.exek.org, www.portaldrazeb.cz

Mgr. Tomáš Voborník, soudní exekutor
Exekutorský úřad Pardubice
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