
č. j. 189 EX 1821/19-217

U S N E S E N Í

Soudní exekutor JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M., Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem
Školská 695/38, 110 00 Praha 1, pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresní soud ve
Frýdku-Místku ze  dne  19.08.2019 č.j.  26  EXE  4634/2019-11,  vydaného  podle  vykonatelného
rozsudku Okresního  soudu  ve  Frýdku-Místku,  č.j. 108  C  119/2013-264 ze  dne  17.02.2017, a
vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Ostravě č.j.  15 Co 265/2018-565 ze dne 23.04.2019, ve
věci

oprávněného: Marian Kuś, Krakovská 1363/12, Praha, PSČ: 110 01, práv.zást:   Mgr. Karel Ležatka,
advokát, 28. října 1610/95, Ostrava, PSČ:702 00

proti
povinnému: Ing.  Jana  Fulnečková,  K  náměstí  č.p.  356,  Brušperk,  PSČ:  739  44,  dat.nar.

17.10.1967, práv.zást.:   Mgr. VÁCLAV ČERNÝ, advokát,  Jakubské náměstí 109/1,
Brno, PSČ: 602 00,

o  nařízení  exekuce  k vymožení  povinnosti  povinného   zaplatit  oprávněnému pohledávku  ve  výši
40.000.000,- Kč a její příslušenství, tj. úroky z prodl. ve výši 38% ročně z částky 5.000.000,- Kč ode
dne 30.01.2010 do 13.08.2019 ve výši 18.130.684,93 Kč, úroky z prodl. ve výši 38% ročně z částky
5.000.000,- Kč ode dne zahájení exekučního řízení,  tj.  ode dne 14.08.2019, do zaplacení,  úroky z
prodl.  ve  výši  38%  ročně  z  částky  4.500.000,-  Kč  ode  dne  02.03.2010  do  13.08.2019  ve  výši
16.172.383,56  Kč,  úroky  z  prodl.  ve  výši  38% ročně  z  částky  4.500.000,-  Kč  ode  dne  zahájení
exekučního řízení, tj. ode dne 14.08.2019, do zaplacení, úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky
14.250.000,- Kč ode dne 27.12.2013 do 25.08.2016 ve výši 3.057.952,40 Kč, úroky z prodl. ve výši
8.05% ročně z částky 4.750.000,- Kč ode dne 26.08.2016 do 13.08.2019 ve výši 1.134.553,77 Kč,
úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 4.750.000,- Kč ode dne zahájení exekučního řízení, tj. ode
dne 14.08.2019, do zaplacení, úroky z prodl. ve výši 8.05% ročně z částky 6.733.891,- Kč ode dne
27.12.2013 do 25.08.2016 ve výši  1.445.046,89 Kč,  úroky z prodl.  ve výši  8.05% ročně z částky
16.233.891,- Kč ode dne 26.08.2016 do 13.08.2019 ve výši 3.877.520,46 Kč, úroky z prodl. ve výši
8.05% ročně z částky 16.233.891,- Kč ode dne zahájení exekučního řízení, tj. ode dne 14.08.2019, do
zaplacení a povinnosti povinného zaplatit náklady oprávněného a náklady exekuce, vydává v souladu
s ust. § 52 č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů (dále jen "e. ř.")   t o t o :

Usnesení o odročení dražebního jednání: 

Soudní  exekutor tímto usnesením rozhodl,  že  dražba konaná prostřednictvím elektronického
systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz, nařízená na den 08.03.2023 v 10:30 hod., jehož
předmětem je dražba nemovitostí, a to konkrétně:

s e  o d r o č u j e   na den  13.04.2023 v 11:45 hod.



Zahájení elektronické dražby: dne 13.04.2023 v 11:45 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání).

Ukončení  elektronické dražby:  nejdříve dne 13.04.2023 v 12:00 hod.  Dražba se však koná, dokud
dražitelé činí podání (§ 336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále
jen  „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. 

Odůvodnění:

Soudní exekutor při provádění exekuce vydal dne 01.02.2023 usnesení o nařízení dražebního
jednání (dražební vyhlášku) č.j. 189 EX 1821/19-165. Jelikož byl povinnou podán návrh na odklad
exekuce prodejem nemovitostí, rozhodl soudní exekutor z procesní opatrnosti o odročení dražebního
jednání tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení   n e n í   přípustný opravný prostředek. 

Není-li  tato  písemnost  opatřena  otiskem úředního  razítka  a  podpisem,  jedná  se  o
písemnost, která je doručována prostřednictvím služby PostServis a tato je platná i bez
těchto náležitostí (ust. §17 odst. 1 stavovského předpisu Exekutorské komory České
republiky  –  kancelářský  řád).  Dle  ust.  §  17b stav.  předpisu  EKČR -  kanc.  řád,  k
písemné žádosti účastníka, kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu doručen,
se  zašle  el.  poštou  na  el.  adresu  uvedenou  v  žádosti  písemnost  vyhotovená  v  el.
podobě  a  podepsaná  podle  §  16a  nebo  se  předá  účastníkovi  v  sídle  úřadu  na
technickém nosiči dat.

V Praze dne 07.03.2023

JUDr. et PhDr. Jiří Leskovjan, LL.M.
soudní exekutor 

Exekutorský úřad Praha 4


		2023-03-07T14:29:35+0100




