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USNESENÍ
Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Tintěra, pověřený soudním exekutorem Exekutorského úřadu v
Rakovníku JUDr. Hanou Šajnerovou, se sídlem Husovo nám. 22, 269 01 Rakovník, ve věci výkonu
exekuce oprávněného 1) Josef Horák, trv. bytem Bochovská 566/3, 150 00 Praha 5, nar.
07.03.1941, práv. zast. JUDr. Barbora Keindl Flaková, advokátka, Lucemburská 1578/25, 130 00 Praha
3 proti povinnému 1) Anita Horáková, trv. bytem Frýdlantská 1307/24, 182 00 Praha 8,
Kobylisy, nar. 26.09.1939 pro vymožení peněžité pohledávky oprávněného s příslušenstvím, nákladů
oprávněného v exekučním řízení a nákladů exekuce, a v souladu se zák. č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů rozhodl ve věci řízení o prodeji
nemovité věci takto:

Elektronické dražební jednání, nařízené usnesením soudního exekutora ze dne 15.7.2014, č.j.
087 Ex 838/12-65 na den 25. srpna 2014 ve 14:00 hodin a odložené usnesením soudního
exekutora ze dne 1.9.2014, č.j. 087 Ex 838/12-68 na den 1. září 2014 ve 14:00 hodin se
odkládá na n e u r č i t o .

Odůvodnění:

Usnesením soudního exekutora ze dne 15.7.2014, č.j. 087 Ex 838/12-65 byla nařízena elektronická
dražba nemovitých věcí povinného a termín dražebního jednání byl stanoven na 25.8.2014 ve 14:00
hodin. Usnesením soudního exekutora ze dne 19.8.2014, č.j. 087 Ex 838/12-68 bylo dražební jednání
odloženo na den 1.9.2014. Před zahájením dražebního jednání bylo nahlédnutím do elektronického
rejstříku insolvenčních řízení zjištěno, že ohledně povinné Anity Horákové bylo dne 1.9.2014 ve 12:01
hodin zahájeno insolvenční řízení. Insolvenční řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp.zn.
MSPH 99 INS 23786/2014. Podle § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon) je se zahájením insolvenčního řízení spojen mimo jiné ten účinek, že
výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek,
který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést. Vzhledem k výše uvedenému bylo
rozhodnuto o odkladu dražebního jednání na neurčito.
O nařízení dalšího dražebního jednání bude rozhodnuto dle dalšího postupu v exekučním řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).

V Rakovníku dne 01.09.2014

Mgr. Pavel Tintěra, exekutorský kandidát
pověřený soudním exekutorem JUDr. Hanou Šajnerovou

