Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland

Exekutorský úřad se sídlem Zborovská 3 v Praze 5

027 EX 00574/16-235

USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Zborovská
1222/3, PSČ 150 00 Praha, pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodního
soudu pro Prahu 6 ze dne 10.6.2016, č.j. 34 EXE 1420/2016 -18, kterým byla nařízena podle
vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6, č.j. 27 C 433/2010-132, ze dne
24.9.2013, který nabyl právní moci dne 18.12.2013, k uspokojení pohledávky
oprávněného:

APALEX s.r.o., IČ: 26451671, Thákurova 550/1, 160 00 Praha 6,
zast. JUDr. Eva Lindauerová Duchoňová LL.M., advokát, Jaurisova čp. 514 /
čo. 6, 140 00 Praha 4,

v částce 1 930 000,00 Kč, úrok z prodlení 10,00% ročně z částky 600 000,00 Kč od 1.1.2008 do
zaplacení, úrok z prodlení 10,50% ročně z částky 830 000,00 Kč od 1.1.2008 do 30.6.2008, úrok z
prodlení 10,75% ročně z částky 830 000,00 Kč od 1.7.2008 do 31.12.2008, úrok z prodlení repo
sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 830 000,00 Kč od 1.7.2009 do zaplacení, úrok z
prodlení 9,25% ročně z částky 830 000,00 Kč od 1.1.2009 do 30.6.2009, úrok z prodlení 5,00%
ročně z částky 1 100 000,00 Kč od 14.6.2004 do zaplacení, úrok z prodlení 10,50% ročně z částky
1 100 000,00 Kč od 1.1.2008 do 30.6.2008, úrok z prodlení 10,75% ročně z částky 1 100 000,00
Kč od 1.7.2008 do 31.12.2008, úrok z prodlení 9,25% ročně z částky 1 100 000,00 Kč od
1.1.2009 do 30.6.2009, úrok z prodlení repo sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 1 100
000,00 Kč od 1.7.2009 do zaplacení, nákladů soudního řízení ve výši 164 465,20 Kč,
pravděpodobných nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši 20 110,20 Kč, jakož i
pravděpodobných nákladů této exekuce, které budou vyčísleny v příkaze k úhradě nákladů
exekuce předběžně vyčíslené ke dni 22.12.2017 činí 800 143,00 Kč proti
povinnému:

Ing. Jiří Štěp, IČ: 45750203, nar. 16.5.1964, Čs. armády čp.601 / čo.23,
Praha - Bubeneč, PSČ 160 00

rozhodl na základě ust. §§ 28 a 52 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(Exekuční řád, e.ř.) a podle ust. § 119 odst. 1 zákona 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(Občanský soudní řád, o.s.ř.) usnesením ve věci provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
povinného

takto:
I.
Dražební jednání za účelem prodeje nemovitých věcí povinného, a to:
Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5
ID DS: kffg8gt, tel.: 257 312 641, fax: 257 312 645
e-mail: podatelna@urad-exekutora.cz

1) nemovité věci povinného:
zapsané na listu vlastnictví č. 983 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Trutnov, pro obec Rudník, kat. území Bolkov, a to:
- parcela parc.č.239/2 o výměře 17150 m2, trvalý travní porost
- parcela parc.č.252 o výměře 29447 m2, trvalý travní porost
- parcela parc.č.239/4 o výměře 1004 m2, ostatní plocha
- parcela parc.č.238/2 o výměře 6304 m2, vodní plocha
- parcela parc.č.253 o výměře 6888 m2, vodní plocha,
nařízené na den 22.12.2017 v 13:15 hod. se odročuje na neurčito.

Odůvodnění:
Dne 15.11.2017 vydal soudní exekutor dražební vyhlášku, ve které nařídil dražební jednání na den
22.12.2017 v 13:15 hod.
Povinný podal dne 22.12.2017 soudnímu exekutorovi podání, které bylo zhodnoceno podle
svého obsahu jako překážka pro provedení dražby.
Soudnímu exekutorovi nezbylo než dražební jednání odročit na dobu neurčitou, a proto bylo
rozhodnuto, tak jak je výše uvedeno.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. (ust. § 202/1, písm. a)
o.s.ř.).
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu, jedná
se o dokument doručovaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
který je platný i bez těchto náležitostí. Dle ust. § 17b stavovského předpisu
Exekutorské komory České republiky (kancelářský řád), k písemné žádosti
účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost
vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná podle ust. § 16a nebo se předá
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
V Praze, dne 22.12.2017
JUDr. Miloslav Hauerland, v.r.
soudní exekutor
Za správnost:

JUDr. Libor Mareš, exekutorský kandidát,
pověřený soudním exekutorem

Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5
ID DS: kffg8gt, tel.: 257 312 641, fax: 257 312 645
e-mail: podatelna@urad-exekutora.cz

Doručit:
- oprávněnému a těm kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,
- povinnému,
- osobám, o nichž je soudnímu exekutorovi známo, že mají k nemovitostem předkupní právo, věcné právo nebo
nájemní právo, a osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo pohledávky zajištěné zástavním
právem za povinným a příslušnými listinami je prokázaly
- finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu jsou nemovitosti a v jejichž obvodu má povinný bydliště
(sídlo, místo podnikání), a to spolu s exekučním příkazem, pokud jim nebyl dříve doručen,
- těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění,
- příslušnému katastrálnímu úřadu,
- obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu jsou nemovité věci

Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5
ID DS: kffg8gt, tel.: 257 312 641, fax: 257 312 645
e-mail: podatelna@urad-exekutora.cz

