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U S N E S E N Í

Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Liborova 405/14, 169 00
Praha  6,  pověřený vedením  exekuce  na  základě  pověření,  které  vydal  Obvodní  soud  pro  Prahu  10 dne
20.12.2016, č.j.  54  EXE 6393/2016-16,  podle  pravomocného  a  vykonatelného  exekučního  titulu:  rozsudku
Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne  22.09.2016, č.j. 6 C 154/2015-136,  v exekuční věci oprávněného: Jan
Beneš, bytem Plickova 567/11, 149 00 Praha-Háje,  František Beneš, bytem Chrpová 1717/22,  106 00 Praha-
Záběhlice,  Berta Táborská,  bytem Slovenská 1724/8,  101 00 Praha-Vinohrady, proti  povinnému:  Jaroslav
Hipšman,  nar.  14.03.1951, bytem  Mlýnská  č.p.  147,  407  21  Česká  Kamenice,  ,  k  vymožení  pohledávky
vyklizení bytu číslo 5, sestávající se z 1 obytné místnosti, předsíně a přísl., ve 2.n.p. domu čp. 1300, postaveného
na pozemku parc. č. 87, k.ú. Strašnice, obec Praha, rozhodl v souladu s ustanovením § 52 zákona č. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „EŘ“), 

t a k t o:

Dražba movitých věcí nařízená dražební vyhláškou č. j. 191 EX 10559/16-60, kterou vydal dne
17.2.2021 soudní exekutor Mgr. Jan Beneš, se odročuje na 15.07.2021 ve 13:30 hod. Dražba proběhne ve
stanoveném termínu na adrese Bělohorská 167/164, 169 00 Praha 6 – Břevnov.

 

O d ů v o d n ě n í:

Pověřením vydaným Obvodním soudem pro Prahu 10 dne 20.12.2016 pod č.j.  54 EXE 6393/2016-16,
byl soudní exekutor Mgr. Jan Beneš, Exekutorský úřad Praha – západ, pověřen vedením exekuce.

Dražební vyhláškou soudního exekutora Mgr. Jana Beneše ze dne 17.2.2021, č. j. 191 EX 10559/16-60,
byla nařízena dražba movitých věcí ve vlastnictví povinného a to:

1. Porcelán, sklo
2. DVBT Dekodér MASCOM 
3.  Hi-fi věž SONY + 2x repro
4. Radiobudík 
5. Tiskárna CANON MP210
6. Žehlička ZANUSSI
7. Ponorný mixer TESCO
8. Okružní pila NAREX
9. Pájka
10. Úhlová bruska CMI C-WS115-500P
11. Vrtačka NAREX
12. Vysavač DELONGHI AQUALAND
13. Boxovací pytel – hnědý
14. Indukční vařič Hyundai
15. Horkovzdušná trouba
16. Parní čistič MONTIS
17. ZANUSSI bílá
18. Obraz 70x45 krajina RUDOLF BAYER

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 el. poštou na el. adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v
el. podobě a podepsaná podle § 16a nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.



19. Obraz 45x70 přístav 
20. Obraz 45x70 krajina P. LANDE
21. Pračka
22. Chladnička ZANUSSI
23. Činka obouručná

Vzhledem k tomu, že dle Čl. II. zákona č. 155/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se
mění  zákon č.  99/1963 Sb.,  občanský soudní  řád,  ve  znění  pozdějších předpisů,  zákon č.  120/2001 Sb.,  o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb.,
kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 191/2020 Sb.,  o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na
osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního
zákona  a  občanského  soudního  řádu,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  soud  do  30.6.2021  neprovede  výkon
rozhodnutí  prodejem  movitých  věcí.,  byl  soudní  exekutor  nucen  dražební  jednání  odročit  na  termín
15.7.2021.

Rozhodná cena byla stanovena ve smyslu ust. § 328 OSŘ soudním exekutorem částkou: 6.000,- Kč.

Výše nejnižšího podání činí jednu třetinu rozhodné ceny, tj. 2.000,- Kč.

Movité věci, které jsou předmětem dražby, se budou dražit v rámci souboru věcí.

Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout v den a místě konání dražby od 13:15 hod.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Praze dne 06. dubna 2021

otisk úředního razítka

              Mgr. Jan Beneš v.r.
               soudní exekutor

Za správnost vyhotovení:
Robert Želonka
pověřený soudním exekutorem
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