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147 EX 156/21 -90

Usnesení 

Soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Malátova
645/18,  150  00  Praha  5,  Česká  republika, pověřený  vedením  exekuce  pověřením vydaným
Okresním  soudem  v  Jablonci  nad  Nisou  dne  13.07.2021, č.j.  21  EXE  2817/2021-12,  podle
vykonatelného  směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Ústí  nad Labem, pobočka v
Liberci  ze dne 28.05.2021, č.j. 39 Cm 96/2020-51 (exekuční titul), v exekuční věci

oprávněného: Miloš Tesárek
bytem Anenská 546/8, Liberec-Liberec III-Jeřáb,  dat. nar.: 
04.11.1978, práv. zast. advokátem JUDr. Alan Vitouš, se sídlem 
Dukelských hrdinů 23, Praha, PSČ: 170 00, IČ: 66238269

proti povinnému: Zdeněk Doubrava,
bytem Podhorská 2730/86, Jablonec Nad Nisou, IČ: 01736230,  dat. 
nar.: 21.01.1983, práv. zast. advokátem JUDr. Barbora Bretlová, se 
sídlem Revoluční 123/17, Liberec, PSČ: 460 01, IČ: 11418672

za účasti manželky 
povinného:

Markéta Doubravová, dat. nar. 14.05.1982
bytem Podhorská 2730/86, 466 01 Jablonec Nad Nisou

k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 373.666,69 Kč, úroky
z prodl. ve výši 6  % ročně z částky 1.300.000,- Kč ode dne 26.11.2020 do 16.04.2021 ve výši
30.345,21 Kč, úroky z prodl. ve výši 6 % ročně z částky 373.666,69 Kč ode dne 17.04.2021 do
07.07.2021 ve výši 5.036,82 Kč, úroky z prodl. ve výši 6 % ročně z částky 373.666,69 Kč ode dne
zahájení exekučního řízení, tj. ode dne 08.07.2021, do zaplacení, směnečná odměna ve výši 4.333,-
Kč, náhradu nákladů soudního nalézacího řízení ve výši  111.895,40 Kč a povinnosti  povinného
uhradit  oprávněnému  náklady  oprávněného  ve  smyslu  §  87  odst.  2  zák.  č.  120/2001  Sb.,  a
soudnímu exekutorovi náklady exekuce, ve výši určené v příkazu k úhradě nákladů 

o nařízeném dražebním jednání na den 16. 8. 2022 rozhodl 

takto:

Dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora ze dne 15. 6. 2022, č. j. 147 EX

156/21-70 na den 16. 8. 2022 se odročuje na neurčito. 

Odůvodnění 

Usnesením soudního exekutora ze dne 15. 6. 2022, č. j. 147 EX 156/21-70, bylo nařízeno dražební
jednání  prostřednictvím  dražebního  portálu  www.okdrazby.cz na  den  16.  8.  2022. Předmětem

http://www.okdrazby.cz/
mailto:podatelna@eupraha5.cz


dražby měly být následující nemovité věci povinných, a to: 

Včetně podílu na společných částech nemovitosti o velikosti id. 690/12690 k:

Po  vydání  dražební  vyhlášky  soudní  exekutor  zjistil,  že  na  majetek  povinného  bylo  zahájeno
insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci pod sp. zn.:
KSLB 82 INS 10222/2022. 

Vzhledem k této skutečnosti nelze v exekuci pokračovat a nařízené dražební jednání provést, proto
rozhodl soudní exekutor tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno, a dražební jednání odročil
na neurčito.

Poučení:  Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

K písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis doručen, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu, uvedenou v žádosti, písemnost
vyhotovená  v  elektronické  podobě  a  elektronicky podepsaná,  nebo  se  předá
účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.

 



V Praze dne 08.08.2022
  

 
 JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D., v.r. 

soudní exekutor 
   Exekutorský úřad Praha 5 

 

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Veronika Vážná
pověřená soudním exekutorem
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