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č.j.: 176 EX 03171/15-082 

 

 

 

Usnesení 
 

Soudní exekutor JUDr. Josef Lavička, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 

02 Cheb, pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodní soud pro Prahu 5 ze 

dne 01.12.2015, č.j. 39 EXE 3406/2015 – 32, podle vykonatelného rozhodnutí: Notářský 

zápis Skoblová Jitka - notářka ze dne 3.7.2015, č.j. NZ 216/2015, N 222/2015 Notářský 

zápis Skoblová Jitka - notářka ze dne 3.7.2015, č.j. NZ 217/2015 223/2015, ve věci 

oprávněného: FISH s.r.o., se sídlem Vondroušova 1173/26, Praha 6  163 00, IČ: 03948013 

proti povinnému: Centrogaráže Slovany s.r.o. (dříve AUTO-ŠTÁDLER plus s.r.o.), se 

sídlem Částkova 911/56, Plzeň - Lobzy 362 00, IČ: 40525449, k uspokojení peněžité 

pohledávky oprávněného, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, 

 

 

 

r o z h o d l  t a k t o : 

 

 

 

I. Dražba věcí nemovitých uvedených ve výroku II. dražební vyhlášky č.j. 176 EX 

03171/15-053 ze dne 2.9.2016, nařízená na den 04.10.2016 v 11:00 hod. 

prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz, s e   o d r o č u j e   n a  15.11.2016 
v 11 hodin.  

Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 15.11.2016 v 11:00 hod., od 

tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. 

 

Čas ukončení elektronické dražby je stanoven na den 15.11.2016 ve 12:00 hod. 

Dražba se však koná do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 5 zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dále jen „o.s.ř.“). 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 

posouvá 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.  

 

 

II. Výše dražební jistoty činí 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých). 

Jistotu jsou zájemci povinni zaplatit nejpozději dva dny před konáním dražby 

platbou na účet soudního exekutora č.ú. 7003010345/5500, vedeného u 

Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol 0317115, specifický symbol rodné číslo 

zájemce nebo IČO zájemce. K této platbě na účet soudního exekutora lze 

přihlédnout pouze tehdy, bylo-li nejpozději před zahájením elektronické dražby 

zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla. Do elektronické dražby budou 

připuštění jen dražitelé, kteří zaplatí dražební jistotu. 

III. Ostatní ustanovení dražební vyhlášky č.j. 176 EX 03171/15-053 ze dne 2.9.2016 

zůstávají beze změny. 

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

 

Usnesením č.j. 176 EX 03171/15-053 ze dne 2.9.2016 byla nařízena dražba věcí nemovitých 

na den 04.10.2016 v 11:00 hodin. Předmětem dražby jsou věci nemovité: 

 



 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

Vzhledem k zahájenému insolvenčnímu řízení sp.zn. KSPL 52 INS 22079/2016 soudní 

exekutor rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení. 

 

 

 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) 

o.s.ř.). 

 

 

U p o z o r n ě n í : Ve smyslu ust. § 336c odst. 3 OSŘ obecní úřad, v jehož obvodu je 

věc nemovitá, vyhlášku (usnesení o stanovení jiného termínu dražby nebo odročení 

dražby) nebo její podstatný obsah uveřejní způsobem v místě obvyklým, příslušný 

katastrální úřad vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejní na své úřední desce.  

 

 

 

 

 

 

 V Chebu dne 4.10.2016 

 

JUDr. Josef Lavička, v.r. 

soudní exekutor 

 

Za správnost vyhotovení: JUDr. Tereza Patočková 

 
  

„otisk úředního razítka“ 
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