Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 06.05.2020
Doložku právní moci připojil Viktor Vasil dne 12.05.2020
Číslo jednací: 191 EX 2503/19-83
Uvádějte při veškeré korespondenci

USNESENÍ
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 Okresní soud v Berouně dne 16.01.2020,
č.j. 6 EXE 1/2020-61, podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: rozsudku Okresního soudu v
Berouně ze dne 10.08.2018, č.j. 6 C 101/2016-396, a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Berouně ze
dne 09.11.2019, č.j. 6 C 101/2016-443,a vykonatelného usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 04.12.2019,
č.j. 21 Co 103/2019 – 582,a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Berouně ze dne 10.08.2018, č.j. 6 C
101/2016-396,a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Berouně ze dne 09.11.2018, č.j. 6 C 101/2016-443,a
vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22.01.2020, č.j. 21 Co 103/2019- 598, 21 Co
104/2019- 598,v exekuční věci oprávněného: Mgr. Jana Gavlasová, bytem Západní 449, 253 01 Chýně, Bc.
Petra Kubíková, bytem U Rybníka 2378/6, 750 02 Přerov, zastoupenému advokátem: Mgr. Jana Gavlasová,
advokátka se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně, Martin Michal, bytem Sportovní č.p. 122, 252 03 Řitka,
zastoupenému advokátem: Mgr. Jana Gavlasová, advokátka se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně, Helena
Vondráčková, bytem Sportovní č.p. 122, 252 03 Řitka, zastoupenému advokátem: Mgr. Jana Gavlasová,
advokátka se sídlem Západní 449, 253 01 Chýně, proti povinnému: Jan Šinágl, nar. 09.12.1952, bytem Bratří
Nejedlých č.p. 335, 267 53 Žebrák, k uspokojení pohledávky 1.050.000,- Kč s příslušenstvím, 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 nemovitých věcí nařízená dražební vyhláškou č. j. 191 EX 2503/19-59, kterou vydal dne
18.3.2020 soudní exekutor Mgr. Jan Beneš, se odročuje na 02.07.2020 ve 14:00 hod. Dražba proběhne ve
stanoveném termínu v sídle exekutorského úřadu, tj. Exekutorský úřad Praha – západ, Liborova 405/14,
169 00 Praha 6 – Břevnov.

O d ů v o d n ě n í:
Pověřením vydaným Okresním soudem v Berouně dne 16.01.2020 pod č.j. 6 EXE 1/2020-61, byl soudní
exekutor Mgr. Jan Beneš, Exekutorský úřad Praha – západ, pověřen vedením exekuce.
Dražební vyhláškou soudního exekutora Mgr. Jana Beneše ze dne 18.3.2020, č. j. 191 EX 2503/19-59,
byla nařízena dražba nemovitých věcí ve vlastnictví povinného a to:

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.

Vzhledem k tomu, že dle § 24 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb. ze dne 17.4.2020, 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, soud do 30.
června 2020 neprovede výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu,
byl soudní exekutor nucen dražební jednání odročit na termín 02.07.2020 ve 14:00 hod.
Soudní exekutor žádá ve smyslu § 336c odst. 3 OSŘ příslušný exekuční soud, katastrální úřad a
obecní úřad, v jehož obvodu jsou nemovité věci, aby vyhlášku nebo její podstatný obsah uveřejnil na své
úřední desce.
P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
V Praze dne 05. května 2020
otisk úředního razítka
Mgr. Jan Beneš v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:
Robert Želonka
pověřený soudním exekutorem
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