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 Usnesení 
 
Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město, se sídlem 
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení: 
Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne  23.2.2016, č.j. 14 EXE 415/2016 -9, , kterým byla 
nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Městského soudu v Praze 
ze dne 2.4.2014, č. j. 16 Cm 117/2013-49,  ve věci oprávněného:  JUDr. Ing. Petr 
Ševčík - insolvenční správce úpadce 1. ÚTK s.r.o., se sídlem Cesta Brigádníků 819, 
Kralupy nad Vltavou  278 01, IČ: 65495659  proti povinnému:  Ladislav Pekař, bytem 
Zborovská čp.79 / čo.56, Praha - Malá Strana 150 00,  IČ: 49717065, nar. 14.03.1961,  
k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1 206 352,02 Kč s příslušenstvím: úrok 
z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 490 387,00 Kč od 7.8.2009 
do zaplacení, náklady předcházejícího řízení 65 049,60 Kč, pro náklady oprávněného, 
které k  24.6.2020 činí celkem 16 625,40 Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce, 

rozhodl takto: 
 
Dražební jednání nařízené na den 24.06.2020 ve 13:00 hod. prostřednictví 
elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.cz, usnesením č.j. 
134 EX 02454/16-820 ze dne 14.05.2020 ve znění usnesení č.j. 134 EX 02454/16-825 ze 
dne 20.05.2020 jehož předmětem je nemovitá věc : 

 
Podíl 5/24 

 

 
 

 
se  odročuje na neurčito 

 
 O d ů v o d n ě n í : 

 
Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením ze dne 14.05.2020 vydal v souladu 
s § 52 odst. 1,2 ex.ř. a za použití ustanovení § 336b o.s.ř. a souvisejících ustanovení 
o.s.ř. dražební vyhlášku, kterou stanovil termín dražebního jednání na den 24.06.2020 
v 13:00 hod. s tím, že předmětem dražby bude nemovitá věc uvedená ve výrokové části 
tohoto usnesení. Oprávněný v den konání dražby podal návrh na zastavení exekuce. S 
ohledem na skutečnost, že exekuce bude zastavována, přistoupil soudní exekutor k 
odročení dražebního jednání tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení. 
 
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek. 
 
V Plzni, dne 24.06.2020 

Mgr. Ing. Jiří Prošek v.r.  
Soudní exekutor 
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