
Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ, 

Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, tel. 222 950 829; 

e-mail:podatelna@euprahavychod.cz; www.euprahavychod.cz; ID DS: 4d8shnc 

sp. zn.: 149 EX 2812/11-116 

č.j. oprávněného  

Usnesení 
Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha – východ se sídlem Milešovská 1326/4, Praha 3, PSČ 130 00, 

pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 03.10.2011, č.j. 49 Nc 896/2009-22, 

rozhodl ve věci exekuce oprávněného: Tomáš Teska, bytem Rožmberská 26/392, Praha, práv. zast. advokátem Mgr. Marek 

Odrobina, advokát, se sídlem Revoluční 764, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 66252059, proti povinnému: Luboš Rychvalský, bytem 

BORŠOV 280/2, Praha 1, IČ: 63937085, RČ: 640411/ za účasti bývalé manželky povinného Barbory Štěpánové, r.č. 596218/, 

trvale bytem Pod Zvonařkou 2240/8, Praha 2, o vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému peněžitou pohledávku s 

příslušenstvím a uhradit náklady exekuce,  

 

takto: 

 

Dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora č.j. 149 EX 2812/11-66 na den 15.04.2015 v 15:00 hod prostřednictvím 

elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.okdrazby.cz a odročené usnesením soudního exekutora č.j. 149 EX 

2812/11-82 na neurčito se nařizuje na den 15.12.2016 ve 14:00 hod. 

Předmětem elektronické dražby jsou nemovité věci povinného ve společném jmění manželů postižené  exekučním příkazem 

prodejem nemovitostí ze dne 23.09.2009, č.j. 070 EX 2322/09-4, právní moc 01.10.2009, (vydaným Mgr. Tomášem Pospíchalem, 

soudním exekutorem, který byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 49 Nc 896/2009-22 zproštěn pověření k provedení 

exekuce a provedením exekuce byl pověřen JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-východ. Toto usnesení 

nabylo právní moci dne 26.11.2011. Exekuce je dále vedena u soudního exekutora pod sp. zn. 149 EX 2812/11): 

 
 

Odůvodnění: 

Soudnímu exekutorovi byla doručena žaloba o vyloučení majetku z exekuce dle § 267 o.s.ř., která byla podána dne 30.03.2015 

k Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Soudní exekutor tedy svým usnesením č.j. 149 EX 2812/11-82 odročil dražební jednání na 

neurčito. S ohledem na skutečnost, že tato žaloba byla pravomocně zamítnuta, nařídil soudní exekutor dražební jednání na den 

15.12.2016 ve 14:00 hod. 

 

 

Poučení:  Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

Na písemnou žádost účastníka řízení, jemuž byly doručeny listinné stejnopisy vyhotovené za součinnosti poskytovatele 

poštovních služeb, zašle soudní exekutor účastníkovi řízení elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v 

žádosti účastníka písemnosti vyhotovené v elektronické podobě a podepsané uznávaným elektronickým podpisem 

exekutora nebo jeho zaměstnance, nebo tyto písemnosti předá účastníkovi řízení v sídle exekutorského úřadu na 

technickém nosiči dat.  

 

V Praze dne 09.11.2016 

 

    JUDr. Ivo Erbert v.r. 

    soudní exekutor  

      

za správnost vyhotovení:  

JUDr. Tereza Tomková, exekutorská kandidátka, 

pověřená soudním exekutorem 

 

http://www.euprahavychod.cz/


 


