Mgr. Kamil Košina

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD
PRACHATICE

soudní exekutor
se sídlem ve Zdíkově č.p. 79
384 73 Stachy
IČ: 43 87 64 39

tel.: 388 311 061, 773 454 036
e-mail: kamil.kosina@seznam.cz
č.ú.: 21 02 55 25 93/2700
ID datové schránky: tfsg8mx
Číslo jednací: 040Ex 8465/07-86

USNESENÍ
Soudní exekutor, pověřený provedením exekuce na základě Usnesení, které vydal OS Rychnov nad
Kněžnou, ze dne 2.5.2007, č.j.: 6Nc4770/2007-7, kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného
exekučního titulu, kterým je platební rozkaz č. j. Ro1240/2005-16, který vydal Okresní soud v Rychnově nad
Kněžnou dne 28.12.2005, k uspokojení pohledávky oprávněného: GE Money Bank, Vyskočilova 1422/1, 140
28 Praha 4-Michle, IČ:25672720, práv. zast. JUDr. Cilínková Marie, advokát, Římská 36, 120 00 Praha 2,
IČ:66198500 proti povinnému: Pácha Kamil, Říčky v Orlických Horách 20, 517 61 Říčky v Orlických horách,
nar. 11.10.1972, v částce 10 354,00 Kč s přísl., rozhodl v exekuci
takto :
I. Dražební jednání ve věci exekuce prodejem nemovitých věcí povinného:

při podílu povinného na výše uvedených nemovitých věcech 1/15, se vším, co k výše uvedeným nemovitým
věcem patří, které bylo nařízeno dražební vyhláškou soudního exekutora č.j.: 040Ex 8465/07-61, ze dne
28.8.2015, na den 6.10.2015, odročené usnesením soudního exekutora č.j.: 040Ex 8465/07-74, ze dne
6.10.2015 na neurčito, se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na elektronické adrese:
www.exdrazby.cz
Čas zahájení elektronické dražby se stanovuje na den 5.4.2016, v 9:00 hodin. Od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání.
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 5.4.2016, v 12:00 hodin. Dražba se však koná do doby,
dokud dražitelé činí podání ( ust. § 336i odst. 4 zák. 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 učiněného 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 a dražiteli je potvrzeno e-mailem.
II. V ostatním zůstává dražební vyhláška, č.j.: 040Ex 8465/07-61, ze dne 28.8.2015, v platnosti.
Poučení: Proti tomuto usnesení není, ve smyslu ust. § 202 odst. 1) písm. a) o.s.ř., přípustný opravný
prostředek.
Ve Zdíkově, dne 23.2.2016

Mgr. Kamil Košina
soudní exekutor v Prachaticích
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