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

Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, tel. 222 950 829; 
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č.j. oprávněného 0929EX1920 

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 4 ze dne 25.02.2020, č.j. 67 EXE 611/2020-11, 

rozhodl ve věci exekuce oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky  , se sídlem Orlická 2020/4, Praha, IČ: 

41197518, proti povinnému: Jiří Frankl, bytem Mikuláše z Husi 737/6, Praha-Nusle, nar. 17.7.1958, o vymožení povinnosti 

povinného zaplatit oprávněnému peněžitou pohledávku s příslušenstvím a uhradit náklady exekuce,  

 

takto: 

 

I. Dražba nemovitých věcí povinného nařízená usnesením ze dne 28.7.2021, č.j. 149 EX 993/20-26, se odročuje na den 

2.11.2021 od 14:00 hod na portálu www.portaldrazeb.cz, od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání. Dražba bude 

ukončena nejdříve dne 2.11.2021 v 15:00:00 hod, pokračuje však do doby, dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 

„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 učinění 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. 

 

II. V ostatním zůstává dražební vyhláška ze dne 28.7.2021, č.j. 149 EX 993/20-26, nezměněna. 

 

Odůvodnění: 

Soudní exekutor nařídil usnesením uvedeným ve výroku č. I. dražbu nemovitých věcí povinného: 

 

se všemi součástmi a příslušenstvím (dále jen „dražené nemovité věci“). 

(UPOZORNĚNÍ: k budově není právně zajištěn přístup; pozemek pod budovou není součástí dražby) 

Tímto usnesením soudní exekutor rozhodl o odročení dražby nemovitých věcí na 2.11.2021 od 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 31.08.2021 

 

    JUDr. Ivo Erbert v.r. 

    soudní exekutor  

      

za správnost vyhotovení: Mgr. Karel Pospíšil, exekutorský kandidát,  

pověřený soudním exekutorem 

 

osoby, kterým se doručuje usnesení: oprávněný, povinný  

 

http://www.euprahavychod.cz/
http://www.portaldrazeb.cz/

