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Č.j.:

159 EX 01092/17-070

Usnesení o nařízení dražebního jednání
Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Brno, Horní 729/32, PSČ 639 00,
pověřený vedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 15.8.2017, č.j. 14 EXE 2071/2017 33, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného notářského zápisu, který sepsal JUDr. Vojtěch Lachnit dne
30.06.2015, č.j. NZ2115/2015,N1365/2015, k uspokojení pohledávky oprávněné Mgr. Eliška Boková, nar. 24.5.1981,
Traubova čp. 1554 / čo. 22, 602 00 Brno - Černá Pole, zast. Mgr. Martin Frank, advokát, Hlinky 138 / čo. 27, 603 00
Brno - Staré Brno, proti povinnému Julia tours s.r.o., IČ: 24135755, Petržílkova čp.2706 / čo.30, 155 00 Praha 5, zast.
Mgr. Marek Konečný, advokát, AK Petržílkova čp. 2583 / čo. 15, 158 00 Praha - Stodůlky, ve výši 2 283 328,48 Kč s
příslušenstvím, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl
takto:
Dražba na základě dražební vyhlášky ze dne 17.4.2018, č.j. 159 EX 01092/17-040 se nařizuje na 10.7.2018.
Čas zahájení elektronické dražby: dne 10.7.2018 v 13:00 hod. (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).
Čas ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 10.7.2018 v 14:00 hod. Dražba se však koná 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.
O d ů v o d n ě n í:
Soudní exekutor nařídil svým usnesením ze dne 17.4.2018, č.j. 159 EX 01092/17-040 dražební jednání na 17.4.2018. Dražba
byla následně odročena na neurčito. Vzhledem k tomu, že překážky dražby odpadly. Soudní exekutor proto rozhodl o
stanovení dražebního roku, jak je uvedeno shora.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.
V Brně dne 17.5.2018

Mgr. Jan Krejsta, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Brno-město
Za správnost vyhotovení: Mgr. Iveta Zouharová, pověřená soudním exekutorem Mgr. Janem Krejstou
K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a opatřená elektronickým
podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém
nosiči dat.

