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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 ČR - Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.11.2012, č.j. 55 EXE 

3058/2012 – 43, rozhodl ve věci exekuce oprávněného: Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ, se sídlem Letenská 

525/15, Praha, IČ: 00006947, zastoupen Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

Praha, PSČ: 128 00, IČ: 69797111, proti povinnému: Pavel Traista, bytem Palachova 1759/15, Ústí nad Labem, RČ: 451215/, 

práv. zast. advokátem 66202060, se sídlem Masarykova 1120/43, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČ: 66202060, 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 4385/12-268 na den 27.04.2017 v 13.00 hod 

prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.okdrazby.cz a odročené usnesením soudního exekutora 

č.j. 149 EX 4385/12-278 na neurčito se nařizuje na den 26.10.2017 v 13:00 hod. 

Předmětem elektronické dražby jsou nemovité věci povinného postižené  exekučním příkazem prodejem nemovitostí ze dne 

19.12.2012, č.j. 149 EX 4385/12-38, právní moc 07.02.2013: 

 

se všemi součástmi a příslušenstvím.  

 

 

Odůvodnění: 

S ohledem na skutečnost, že povinný podal k soudnímu exekutorovi dne 04.04.2017 odvolání proti dražební vyhlášce, odročil 

soudní exekutor dražební jednání na neurčito. Vzhledem k tomu, že Krajský soud v Ústí nad Labem dražební vyhlášku exekutora 

svým usnesením č.j. 8 Co 159/2017-293 ze dne 27.07.2017 potvrdil, nařídil soudní exekutor odročené dražební jednání na den 

26.10.2017 ve 13.00 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.  
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V Praze dne 28.08.2017 

 

    JUDr. Ivo Erbert v.r. 

    soudní exekutor  

      

za správnost vyhotovení: JUDr. Tereza Tomková, exekutorská kandidátka, 

pověřená soudním exekutorem 
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